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 المممكة األردنية الياشمية
 ىيئة تنظيم النقل البري 

 
 
 

 (      6106/      9العطاء رقم )   
 
 

 اربذ، انشرلبء(، يأدبب) نهًغبفظبث ث انضغزافٛت نخطٕط انُمم انؼبوحغذٚذ لبػذة انبٛبَبٔ بُبء
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 نخطٕط انُمم انؼبوث انضغزافٛت انبٛبَبلبػذة حغذٚذ ٔ ببُبء انخبصدػٕة انؼطبء زٔط ش

 (اربذ، انشرلبء، يأدبب) بفظبثغنهً

  
 

هٌئة تنظٌم النقل البري والمشار إلٌها فً وثائق هذا العطاء ب "صاحب العمل" بدعوة  تنوي أوال:
نظم المعلومات  فً المتخصصةالمكاتب الهندسة او الشركات هندسٌة أوال االستشارٌةشركات ال

 أعمال العطاء المشار إلٌه أعاله. للتقدم بتنفٌذ الجغرافٌة
 

 ثانٌاً : وصف العمل :

 للعطاء.المتطلبات المرفقة معها و( واجبات االستشاري 2رقم ) لعقدحسب ملحق ا
 
   الذي سٌعمل على المشروعالخبرات المتخصصة للكادر الفنً  اً:ثالث

فً شروط لجهاز الفنً المبٌن ل الذاتٌة روالسٌ ومؤهالتٌطلب من االستشاري تقدٌم أسماء 
 -ٌلً:وفقاً لما المشاركة وأسس التقٌٌم الفنً الواردة الحقاً 

 
ستتبدال أي فترد اال ٌجوز ومسؤول عن توفٌر الجهاز المسمى للعطاء ستشاري إن اال (3-1) 

أسباباً مقنعة وحقٌقٌة ٌقنت  بهتا صتاحب  ستشاريالمن أفراد الجهاز الفنً إال إذا قدم ا
م  تقتدٌم البتدٌل المناستب والتذي ٌجتب أن ٌوافتق علٌته صتاحب العمتل قبتل أن العمل 

   .ٌترك األصٌل
  

لتتتزام بالعمتتل علتتى الالمستتمى تعهتتد موقتت  متتن كلٌهمتتا لخبٌتتر والستشتتاري أن ٌقتتدم اال  (3-2)
 المرفق فً الملحق وحسب النموذج  ستشاريالمشروع فً حال إحالة العطاء على اال

 .(7رقم )
 

إذا ورد تناقض بٌن النسبة المئوٌة للخصم المقدم من المناقص وبٌن قٌمتة هتذا الخصتم   اً:رابع
 ٌتم األخذ بالقٌمة األعلى لهذا الخصم.

 
إذا أورد المنااا ز اٌااادئ ةاعٌااة علااى أسااعار بعاال بنااود ا عمااال أو كلٌاااً علااى   ساً :خام

 -لى النحو اآلتً:إةمالً السعر المقدم أو كلٌهما فسٌتم التعامل مع هذه الاٌادئ ع
إذا أورد المناقص زٌادة على عرضه المالً كمبلغ مقطوع دون تدوٌن نستبة  - أ

هذه الزٌتادة متن إجمتالً قٌمتة العترض ٌتتم حستاب نستبة هتذه الزٌتادة كنستبة 
 مئوٌة من إجمالً قٌمة العرض المالً.

ورد المناقص الزٌادة المدونة منه على عرضه المالً  كنسبة مئوٌتة متن أإذا  - ب
العرض دون تدوٌن قٌمة هذه الزٌتادة ٌتتم حستاب قٌمتة هتذه الزٌتادة متن  قٌمة

 إجمالً عرضه المالً.

ٌجب أن تتطابق النستبة المئوٌتة للزٌتادة المدونتة متن المنتاقص مت  قٌمتة هتذه  - ت
 الزٌادة الواردة فً عرضه.
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إذا ورد تناقض بٌن النسبة المئوٌتة للزٌتادة المدونتة متن المنتاقص وبتٌن قٌمتة  - ث
 الزٌادة ٌتم األخذ بالقٌمة األدنى لهذه الزٌادة.هذه 

 
عر المقتتدم شتتامالً ضتترٌبة % متتن إجمتتالً الستت11بنستتبة التنفٌتتذ تقتتدم كفالتتة حستتن اً: سادساا

 .المبٌعات
 

 .مالً (  –ستتم اإلحالة بتطبٌق معادلة ) فنً  اً:سابع
 :ثامناً: أحكام عامة
وبحٌتث تكتون موقعتة منته على المناقص تقتدٌم نستخة الوثتائق األصتلٌة كاملتة  .1

 .شركةالتم بخومختومة 
 

الوثتائق  المرفق م  لتزام الخبراء الرئٌسٌٌناتعبئة نموذج  المناقصٌطلب من  .2
 رفاقه م  العرض الفنً.إو شركةتم الوالتوقٌ  علٌه وختمه بخ

 
 

عتن أي تغٌٌتر ٌطترأ علتى  هٌئة تنظٌم النقل البريتبلٌغ  ستشارياالٌطلب من  .3
وبختال  ذلتك ستٌتم حرمتان  العطتاءكوادرها الفنٌة الرئٌسٌة بعد شراء وثتائق 

 من المشاركة بالعطاء. ستشارياال

 

 
الدراسات   الخاص بإعداد المشاركة وأسس التقٌٌم الفنً للعطاء شروطتعتمد  .4

تفاقٌة وأن ما ٌرد فً الكشروط خاصة باوالمرفقة بهذا العطاء الفنٌة  الالزمة 
هذه الشروط من إضافات أو تعدٌل على مواد الشروط العامة ٌعتبر سائداً 
وٌؤخذ به بالقدر الذي ٌفسر أو ٌضٌ  أو ٌعدل على تلك المواد وقد اعتمدت 

 تفاقٌة الخدمات . النفس أرقام مواد الشروط العامة 
 

المنتتاقص أن ٌكتتون ستتعره شتتامالً لكافتتة الرستتوم والضتترائب والضتتمان  علتتى .5
 .جتماعً وأٌة رسوم و/أو ضرائب أخرى الا

 
على المناقص القٌام بتكلٌ  األجهتزة الفنٌتة بالواجبتات والمستؤولٌات المناطتة  .6

 . صاحب العملبها خطٌاً وإرسال نسخة من هذا التكلٌ  إلى 
 

دون إبتداء األستباب وبتدون أن  اإلحالتة قبتل ٌحق لصاحب العمل إلغاء العطاء .7
هتتذا اإللغتتاء أٌتتة مطالبتتات مالٌتتة أو قانونٌتتة ألي متتن المشتتاركٌن  لتتىٌترتتتب ع
 بالعطاء .

 

 -تعبئة الجدول التالً : االستشاريٌجب على  .8
 العطاءات الحكومٌة المحالة. ( 1رقم )جدول  مرفق   -
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عدم كفاءة  المستشار أو مدٌر المشروع  هٌحق لصاحب العمل إذا تبٌن ل .9

إلنجاز العمل وعلى ضوء ما تم تقدٌمة للمرحلة األولى أن ٌطلب تغٌٌر مدٌر 
م  المستشار  االتفاقٌةللمرحلة الثانٌة أو إنهاء  االنتقالالمشروع المسمى قبل 

خالل  االتفاقٌةإذا استمر فً تقدٌم عمل بمستوى غٌر مناسب وحسب شروط 
 ثانٌة. المرحلة ال
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 شزٔط انًشبركت ٔأسس انخمٛٛى انفُٙ نهؼطبء

 

 

 

والمشار إلٌها فً وثائق هذا العطاء ب "صاحب العمل"  هٌئة تنظٌم النقل البريترغب  أوالً:

الهندسٌة أوالمكاتب الهندسة او الشركات المتخصصة فً نظم  االستشارٌةشركات البدعوة 
  للتقدم بتنفٌذ أعمال العطاء المشار إلٌه أعاله وفقاً لما ٌلً:المعلومات الجغرافٌة 

 

 طرٌقة تقدٌم العرول  اً:ثانٌ
    تقدٌم عروضه الفنٌة والمالٌة بمظارٌ   لعطاءالمتقدم ل االستشاريٌطلب من   

. باإلضافة إلى مغل  مغلق أصلٌة وثالث نسخ مصورة( )نسخة منفصلةمغلقة 
عشرة آال   دٌنار( 01111ومنفصل ٌحتوي كفالة بنكٌة لدخول العطاء مقدارها )

باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة  ( ٌوماً من تارٌخ إٌداع العروض91دٌنار سارٌة لمدة )
 لوظٌفته. باإلضافةتنظٌم النقل البري 

 
   العرض الفنً: (2-1)
 المعلومات الجغرافٌتةأنظمة ستشاري بٌان خبراته المتخصصة فً مجال ٌطلب من اال .1

حستتب متتا هتتو محتتدد الحقتتاً وعلٌتته التقٌتتد التتتام بتتالمطلوب وإبتترازه بالشتتكل المفهتتوم 
والواضتتا التتذي ٌمكتتن اللجتتان الفنٌتتة والمتخصصتتة متتن تقٌتتٌم المشتتارٌ  المتخصصتتة 

 المسماة من قبله والمشابهة لنطاق العمل.
التذي ستشاري أن ٌبٌن أسماء وخبرات ومؤهالت الجهاز الفنتً الرئٌستً لب من االٌط .2

المستتتوحات كجهتتتاز دعتتتم رئٌستتتً للعطتتتاء متتتن كافتتتة ستتتٌكل  بمتابعتتتة عملٌتتتة إعتتتداد 
االختصاصات المالئمة لطبٌعة المشروع موضوع العطاء وبٌان خبراتهم المتخصصتة 

و المبنٌتتة علتتى قواعتتد  رافٌتتةوبنتتاء قواعتتد البٌانتتات الجغ فتتً مجتتال إعتتداد المستتوحات
 وذلك لمشارٌ  مشابهة كما هو محدد الحقاً . Orecleبٌانات 

ٌتم وض  كافة المعلومات واألوراق والشهادات الثبوتٌتة المطلوبتة فتً مغلت  العترض  .3
الفنً وكذلك تعبئة كافة الجتداول المرفقتة مت  وثتائق العطتاء ووضت  هتذه الجتداول فتً 

 رض الفنً.المكان المناسب فً مغل  الع
 

 -العرض المالً: (  2-2)
 المتقدمة . لشركاتسٌتم فتا العروض الفنٌة لجمٌ  ا -1
ٌتتتم ل فتتوق% ( فمتتا 81)للعتترض الفنتتً  تعتبتتر عالمتتة الحتتد األدنتتى -2

 فتا العروض المالٌة من قبل صاحب العمل .
ستشارٌٌن الذٌن ٌجتازون الحد األدنى فتا العروض المالٌة لالٌتم  -3

المحددة على ضوء التقٌٌم الفنً وتعاد العروض المالٌة للعالمة 
 مغلقة للمكاتب األخرى .

 -ٌجب أن ٌشتمل العرض المالً على :  -4
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الختدمات ملحتق  اتفاقٌتةتقدٌم العرض المالً علتى النمتوذج المخصتص فتً  .أ
 (.4رقم )

 الجهاز الفنً. ألجورتقدٌم تحلٌل مالً مفصل  .ب

تقتتدٌم تحلٌتتل متتالً مفصتتل لتتدعم المكتتتب الرئٌستتً و بحٌتتث ٌكتتون التتدعم  .ت
 .لكافة المتطلباتالمكتبً شامال" 

رسوم أو ضترائب أن تكون األسعار الواردة فً العرض المالً شاملة ألٌة  .ث
 تفاقٌة بما فٌها الضرٌبة العامة على المبٌعاتنتٌجة العمل فً اال

المقتدم منتته ولكتل مرحلتة متتن ستشتاري تقتدٌم تحلٌتتل متالً للعترض علتى اال .ج
 مراحل العمل كل على حدا.

 

وبحٌتتث تكتتون موقعتتة منتته علتتى المنتتاقص تقتتدٌم نستتخة الوثتتائق األصتتلٌة كاملتتة  (2-3)
 .الشركةم تومختومة بخ

 
ٌطلب من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة الخبتراء المرفتق مت  الوثتائق  (2-4)

 .قه م  العرض الفنًوإرفا الشركةم تبخوالتوقٌ  علٌه وختمه 
 

عتتن أي تغٌٌتتر ٌطتترأ علتتى كوادرهتتا الفنٌتتة الهٌئتتة ستشتتاري تبلٌتتغ ٌطلتتب متتن اال (2-5)
ستشتاري متن الرئٌسٌة بعد شراء وثائق العطتاء وبختال  ذلتك ستٌتم حرمتان اال

 المشاركة بالعطاء .
 
بتأي حتال متن  عتبار أنه ال ٌجتوزستشاري أن ٌأخذ باالٌتوجب على اال(        2-6) 

حتتوال أن ٌتضتتمن عرضتته الفنتتً متتا ٌشتتٌر بشتتكل مباشتتر أو غٌتتر األ
 مباشر لسعره المقدم بالعرض المالً.

 

ستشتاري التتً تجتتاز أستس ٌتم فتا العتروض المالٌتة المقدمتة متن اال  (2-7)
التقٌٌم الفنً وستعاد العروض المالٌة التتً تقترر لجنتة العطتاءات عتدم 

 فتحها ألصحابها مغلقة  .
 

 متطلبات وأسس التقٌٌم الفنً   اً:ثالث
ستشارٌٌن المتقدمٌن بحٌتث ٌكتون الحتد األعلتى لعالمتة التقٌتٌم سٌتم إجراء تقٌٌم فنً لال 

 -(%  موزعة على النحو اآلتً :111الفنً لمرحلة الدراسات ) 
 
 عالمة (  41)       -الخبرات المتخصصة: (3-1)

ٌطلتب متتن االستشتاري أن ٌبتتٌن فتتً عرضته الفنتتً أنتته ختالل الستتنوات العشتتر  
 -األخٌرة قد قام بما ٌلً:
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ألربعتة  والعتروض الفنٌتة العطاءووثائق إعداد الدراسات والمسوحات  (3-1/1) 
متن حٌتث طبٌعتة  فً مجال نظم المعلومتات الجغرافٌتة ةمشارٌ  مشابه

   ومتطلبات العمل المطلوب والواردة فً وص  العمل.
 
 -ستشاري أن ٌوضا فً عرضه ما ٌلً :ٌطلب من اال  (3-1/2)

 سم المشروع .ا -
 سم صاحب العمل ا -
 وص  مفصل للمشروع ومكوناته  -
حستتب العقتتد وأي تمدٌتتدات رستتمٌة للمتتدة وأستتباب هتتذه  المشتتروعمتتدة  -

 التمدٌدات 
 وتارٌخ إنجازه. المشروعالبدء بتارٌخ  -
 ستشاري .بدالت األتعاب التً تقاضاها اال -
 لمشروع.لالكلفة التقدٌرٌة  -
 لمشروع ) إن أمكن (.لالقٌمة النهائٌة  -
 .اسم الجهة التً قامت باإلشرا  على المشروع -
 ستشاري أنها ضرورٌة.أي معلومات أخرى ٌرى اال -
المتخصصتة علتى المشتارٌ  األربعتة  فتً ستٌتم توزٌت  عالمتة الخبترات  -

( عالمتتات لكتتل مشتتتروع  11بواقتت  ) العطتتاءووثتتائق  لمشتتروعمجتتال ا
 وحسب مالئمتها ومطابقتها لعناصر المشروع موضوع العطاء.

 -ٌتم توزٌ  عالمة المشروع على النحو اآلتً : -
 عالمات (5)  المشروع المشابه من حٌث النوعٌة 
  ٌاتعالم   (5) ((1/4-3) د )وفقا للبن توثٌق المشار   

          
 مشابهاللمشروع أن ٌتضمن العرض الفنً وص  مقارن بٌن مكونات ا (3-1/3)

ستشاري وبٌن مكونات مشروع موضوع هذا العطاء المسمى من قبل اال
 .وبشكل واضا ودقٌق

 
( أن ٌرفق ضتمن العترض الفنتً شتهادات بهتذه المشتارٌ  صتادرة عتن صتاحب 3-1/4)

(   1/2-3العمل موثقة حسب األصتول   تتضتمن المعلومتات المبٌنتة فتً البنتد ) 
أعتتاله    علمتتاً بتتأن العتتروض التتتً ال تتضتتمن مثتتل هتتذه الشتتهادات  ستتتكون 

ب ستشتتاري متتن تقتتدٌم شتتهادات متتن صتتاحستتتبعاد وإذا لتتم ٌتتتمكن االمعرضتته لال
العمتتتل لتتته أن ٌرفتتتق صتتتورة عتتتن العقتتتود والشتتتروط المرجعٌتتتة الخاصتتتة بهتتتذه 

 المشارٌ .
 
ٌتوجب أن ٌتم التوقٌ  علتى كافتة الوثتائق المقدمتة متن قبتل الشتخص المفتوض  (3-1/5)

وان تكتون هتذه الوثتائق مختومتة بتالختم الرستمً  االستشتاريبالتوقٌ  نٌابة عن 
 .لالستشاري
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 هاز الفنً المقترح للعمل على المشروع الخبرات المتخصصة للج( 3-2)
(  رابعتتاً عالمتتة ( : وكمتتا هتتو مطلتتوب فتتً البنتتد )  12) الحتتد األعلتتى لعالمتتة التقٌتت ٌم 

 الالحق .
ستشاري أن ٌبٌن فً عرضته الفنتً أستماء ومتؤهالت ٌطلب من اال (3-2/1)

متتتتتن كافتتتتتة  لجهتتتتتاز الفنتتتتتً المقتتتتتترحوالخبتتتتترات المتخصصتتتتتة ل
موضتتوع العطتتاء وبحتتد  لطبٌعتتة المشتتروعاالختصاصتتات المالئمتتة 

 -أدنى كما هو مبٌن الحقاً موضحاً ما ٌلً:
 

 .مهمة كل شخص من أفراد هذا الجهازتحدٌد  -
 اسم الموظ  رقم الهات  عنوان برٌدي      -
 المسمى الوظٌفً لكل شخص . -
 الخبرة العامة للشخص . -
 المماثلة.الخبرة المتخصصة للشخص وخبراته فً المشارٌ   -
 توثٌق الخبرات ) متطلب واجب للمرور ولن ٌتم احتساب أٌة -

خبتتترات غٌتتتر موثقتتتة وستتتٌتم األختتتذ فقتتتط بتتتالخبرات الموثقتتتة 
 الواضحة والمقنعة .

تتتتارٌخ ستشتتتاري مبٌنتتتاً عتتتدد ستتتنوات العمتتتل ضتتتمن كتتتادر اال -
 ستشاري.مباشرته العمل لدى مكتب اال

لتً تدعم المعلومات المقدمتة متن أي أن ٌتم إرفاق الوثائق الثبوتٌة ا (3-2/2)
 فرد من أفراد الجهاز الفنً .

عتبتار أن  تستمٌة أي فترد متن المتقدم للدعوة أن ٌأختذ بعتٌن اال على (3-2/3)
أفراد الجهاز الفنً الدائم العامل لدٌته فتً المكتتب التداعم للمشتروع 

تم تقٌ ٌم عرضته الفنتً موضوع العطاء فً عرضه الفنً والذي سٌ
لتزام بة إقرار منته بتاالستناد إلى خبراتهم المتخصصة   هو بمثاباال

ه طتوال متدة العطتتاء ستتمرارٌة هتتؤالء األفتراد بالعمتل لدٌتتاالكامتل ب
ستبدال أي متنهم إال  فتً حتاالت الضترورة القصتوى اولن ٌقبل منه 

ووفقاً لقناعة صاحب العمل وموافقته الخطٌة علتى أن ٌكتون البتدٌل 
 ٌل المستبدل .مطابقاً تماماً لألص

 ختصاصات المطلوبة :اال
 

 (2الملحق رقم )وحسب 
 

  (اتعالم6) خبرة فً مجال نظم المعلومات الجغرافٌة مدٌر المشروع 

  مبرمج  GIS (4 )عالمات 

 (  مدٌر قواعد بٌاناتGIS , DB Administrator( )6)عالمات 

  مساح متخصصGIS (4 )عالمات 
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ستشتتتتاري تقتتتتدٌم الستتتتٌر الذاتٌتتتتة مفصتتتتلة لجمٌتتتت  الكتتتتادر المقتتتتترح ٌطلتتتتب متتتتن اال
للمشتتتتروع متضتتتتمنة جمٌتتتت  الدراستتتتات والمشتتتتارٌ  التتتتتً قتتتتاموا بالمشتتتتاركة فٌهتتتتا 

 -ٌلً:وإعدادها وسٌتم توزٌ  العالمات لكل شخص كما 
 

 العامة.% من العالمة للخبرة 21 -أ
  المتخصصة.% من العالمة للخبرة 81 -ب

 
 

(3-3) 
 عالمةWork Plan & Methodology(14 ) المنهجٌة وخطة العمل : 

 

 ٌلً:على ما  عالمة هذا البند بناءً  قٌٌمسٌتم ت
المتبعتة لتحقٌتق النتتائج  ومنهجٌتة العمتل المطلتوبستشاري لطبٌعة العمل مدى تفهم اال -1

 (ةعالم 21). توالمخرجا
ختصاصات المطلوبة وتحدٌد مدة عمتل الستشاري على اتوزٌ  المهام المطلوبة من اال -2

وصتوالً لتحقٌتق الهتد   المشتروعختصتاص فتً اكل منها ومدى ونوعٌة مساهمة كتل 
 (اتعالم5المطلوب من الدراسة.)

 (ةعالم 15.)ومخرجاته المشروع تقدٌم برنامج عمل زمنً لتنفٌذ مراحل -3
 

   
 

 :تقٌٌم النتاعج واإلحالة:   رابعاً 
 الحصول على نتاعج التقٌـٌم الفنً لهذا العطاء.ستشاري ال ٌحق لال -1
ستشتاري فتً هتذا العطتاء تقٌت ٌماً عامتاً لته بتل  تعتبر نتتائج التقٌت ٌم الفنتً لالال -2

 تعتمد ألغراض هذا العطاء فقط.
 % متتن العالمتتة النهائٌتتة للتقٌتت ٌم الفنتتً لالستشتتاري وٌعطتتى61ٌتتتم إعطتتاء  -3

 .% من العالمة للتقٌ ٌم المال41ً
 -مالً ( وفق المعادلة التالٌة: –حتساب العالمة النهائٌة ) فنً اتم ٌ -4

 %61×   ستشاري الفنٌةعالمة اال ستشاري =العالمة النهائٌة لال
 أعلى عالمة فنٌة               

 

 % 41×     أق ل األسع  ار المتقدم ة    +       
 السعر المقدم من االستشاري     

 
علتتتتى االستشتتتتاري التتتتذي ٌحصتتتتل علتتتتى أعلتتتتى عالمتتتتة                   ستتتتٌتم إحالتتتتة العطتتتتاء  -5

 مالٌة ( بموجب المعادلة المذكورة أعاله. –) فنٌة 
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 فنيةعقد خدمات 
 

 ،اربد، الزرقاء( مأدبا) محافظاتالبيانات الجغرافية لخطوط النقؿ العاـ لم قاعدة تحديثبناء ومشروع :  
 

 ...............................................................................................عطاء رقم : 
 
 بين  111111سنة  1111111من شير  1111الموافق11111في ىذا اليوم  االتفاقية هىذ تحرر  -
 

 عمى اعتباره الفريق األول ىيئة تنظيم النقل البري   صاحب العمل :
 

 ىيئة تنظيم النقل البريعطوفة مدير عام   -ويمثمو :
 
 عمى اعتباره الفريق الثاني   االستشـــاري :و 
 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثمو :
 
 محافظاتتحديث البيانات الجغرافية لخطوط النقل العام لم) فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول عمى خدمات    
، فقد تم االتفاق بين  إليو، ولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم أعاله لممشروع  ( ،اربد، الزرقاء( مأدبا)

 -الفريقين عمى ما يمي :
 
، ويكـون ترتيـب  متكاممـة ةالعقد وتعتبر في مجموعيا وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من ىذ المدرجةاعتبار الوثائق  -1

 -وثائق حسب التسمسل التالي :أولوية ال
 قشاس اإلؼانح أ.  

 ػشع انًُاقظح ب.  

 انششٔط انخاطح تاالذفاقٛح ض.  

 انششٔط انًشظؼٛح انخاطح  د.  

 انششٔط انؼايح  ِ.  

 نهًُاقظٍٛ ٔانًالؼق انرٙ ذظذس قثم انرٕقٛغ ػهٗ انؼقذدػٕج انؼطاء ٔانرؼهًٛاخ  ٔ.  

  ( دينار                         )  : رقمًا قيمة العقد  -أ-2
  

 دينار(  ……………………………………………………………………………………وكتابة : )
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 من تاريخ توقيع االتفاقية( يوما    061: )     العقدمدة  -ب    

 يوماً (  مئة و عشرون )
 األولوتشمل المدة الالزمة لممراجعة والتقييم من قبل الفريق  

 
 ( مائتي دينارًا يومياً 611)قيمة غرامة التأخير :  -3
نجازىاالعقد  االمطموبة منو في ىذ الخدماتوتقديم  بإعداديتعيد الفريق الثاني  -4 لمشروط والمتطمبات  وتسميميا وفقا وا 

 الواردة فيو 

المحدد لذلك في ( في المواعيد وباألسموب  أتعابوبأن يدفع لمفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعيد الفريق  -5
 العقد  االمطموبة منو بموجب ىذ فنيةالخدمات التقديم الثاني ب قيـام الفريق العقد لقـاءمن ىذا  (0)الممحق رقم 

برامو في التاريخ المذكور ىذا جرى توقيع  أعاله،وبناء عمى ما ذكر  -6  أعالهالعقد وا 
   
 الفريق الثاني     الفريق األول  
            ياالستشار       صاحب العمل  
    

 .......................................................التوقيع:  .................................................................التوقيع:  
 

 ......................................................االسـم :  ................................................................االسـم: 

 
 .......................................................الوظيفة:  ............................................................:الوظيفة

 
 قد شيد عمى ذلك :

 
 .......................................................: التوقيع  ..............................................................التوقيع:

 
  ...........................................................االسم: . ..............................................................االسـم:
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 فنيةلعقد الخدمات ال العامةالشروط 
 

 :التعاريف  -0المـادة 
و المصطمحات التالية حيثما وردت في ىذا العقد المعاني المخصصة ليا أدناه ، كما أف الكممات التي كوف لمكممات ي

 -: تشمؿ الشركات و الكيانات القانونية األخرى ، ما لـ يقتضي السياؽ غير ذلؾتشير إلى األشخاص أو الفرقاء 
 . الياشمية ةاالردني المممكةحكومة :  الحكومــة

 االستشػػاريوالػػذي يتعاقػػد مػػ   وكػػذلؾ خمفػػاءه القػػانونيوفالعقػػد كفريػػؽ أوؿ  االفريػػؽ المشػػار إليػػو فػػي ىػػذ:  صــاحب العمــل
أخػػػرى يفوضػػػيا صػػػاحب العمػػػؿ لممارسػػػة صػػػ حيات  جيػػػة يأو أشػػػمميا العقػػػد ، يالتػػػي  فنيػػػةالخػػػدمات ال نجػػػازإل
 بذلؾ خطيا" .  االستشاري إع ـ، عمى أف يتـ  األوؿمسؤوليات الفريؽ و 

 العقػػػد ويتمتػػػػػ  ابموجػػب  ىػػػذ االستشػػػاري أعمػػػاؿالػػذي يعينػػػو صػػػاحب العمػػؿ لمتابعػػػة  الشػػػخص:  ثـــل صـــاحب العمـــلمم
 . إب غ االستشاري خطيًا بياالص حيػػػات التي يتـ تحديدىا لو مف قبؿ صاحب العمؿ كما يجري ب

( أو التػػفلؼ المشػػار إليػػو فػػي استشػػاريةشػػركة  أو، مكتػػب  فنيػػة)مكتػػب مينػػدس ، مكتػػب أو شػػركو  المكتػػب:  االستشــاري
    العقد . اقا" ليذوف فنيةالخدمات ال ألداءالعقد كفريؽ ثاني والذي تعاقد معو صاحب العمؿ 

 العقد. ابيذ الخاصةالعقد وم حقو والشروط  امحدد في ىذ ىو وفقا" لما المسوحات إعداد : فنيةالالخدمات 

يانػػات األساسػػية و المعمومػػات التػػي األىػػداؼ و الغايػػات و نطػػاؽ الميػػاـ المطموبػػة و الدراسػػات و الب :األســس المرجعيــة 
  المطموبة . فنيةال عطي فكرة واضحة عف طبيعة الخدماتت
 .العقد  ابموجب ىذ فنيةالالخدمات إلنجاز صاحب العمؿ  إلى االستشاريالعرض المقدـ مف :   المناقصة عرض

اتفػػؽ الفريقػػاف عمييػػا قبػػؿ  إضػػافيةمػػ  أي شػػروط  المناقصػػةالقبػػوؿ الرسػػمي مػػف صػػاحب العمػػؿ لعػػرض  :كتــاب القبــول 
 .وذلؾ وفقًا لقرار اإلحالة  توقي  العقد

 . المطموبة وفقًا لمعقد فنيةكتاب القبوؿ مقابؿ أداء الخدمات الالمذكور في  اإلجماليالمبمغ  : المقبولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصاف بسبب التعدي ت التي قد تطرأ عمى العقد . أيقيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى  :قيمة العقد 
 التي يتموىا تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة  : الموافقــة

 / أ ( مف ىذا العقد . 1ىي المدة المحددة في ممحؽ رقـ )  :مدة العقد 
مػف  و التػدقيؽلممراجعػة  ال زمػةالعقد وتشمؿ المػدة  اموضوع ىذ األعماؿ إلنجازبالعقد  المحددةىي المدة  :مـدة العمـل 
 األيػػػاـوتقػػػاس بالتوقيػػػت الشمسػػػي وبعػػػدد تمديػػػدات مبػػػررة عمػػػى مػػػدة العقػػػد ،  أيباإلضػػػافة إلػػػى  األوؿالفريػػػؽ قبػػػؿ 

 وليس بأياـ العمؿ. التقويمية
 0منو  اً العقد والتي تعتبر جز  افي ىذ المدرجة: ىي الوثائؽ الوثائق 
،  العقػػدإلنجػػاز األعمػػاؿ موضػػوع ىػػذا يعينيػػا  أوصػػاحب العمػػؿ  يحػػددىاالتػػي و المنػػاطؽ  واألمػػاكف األراضػػي: الموقــع 

 0نص عمييا العقد تحديدا عمى اعتبارىا جزءًا مف الموق  يوكذلؾ أي أماكف أخرى 
 أولمصػرؼ عمػى أي أعمػاؿ والمخصصػة  األتعػابفػي خ صػة بػدؿ  المدرجةالمبالغ  أوىي المبمغ  : االحتياطيةالمبالغ 

 األتعاب .ويحدد بند منفصؿ ألي منيا في خ صو بدؿ  ،خدمات أخرى تحدد بالعقد 
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 .األشخاص مف غير الموظفيف :اآلخرين 
الموظؼ الرسمي أو المستخدـ أو الممثؿ أو الوكيؿ لدى صاحب العمػؿ أو مػف يمثمػو صػاحب العمػؿ ويشػمؿ  : الموظف

 .ذلؾ العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة
ىػي جميػػ  العمػوالت أو أتعػػاب االستشػػارات أو أتعػاب الػػوك ء أو غيرىػػا المباشػرة وغيػػر المباشػػرة وأي  : الــدفعات األخــرى

أو تػػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا " ايخػػريف" ويشػػمؿ ذلػػؾ التصػػري  عمػػى سػػبيؿ  االستشػػاريشػػيء ذو قيمػػة ماديػػة دفعيػػا 
نػػت سػػتدف  بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر المثػػاؿ ال الحصػػر وصػػفًا مفصػػً  ليػػذه الػػدفعات وسػػببيا   سػػواء تػػـ دفعيػػا أو كا

أو نيابػًة عنػو ، أو مػف قبػؿ استشػارييو أو نيابػًة عػنيـ أو أي مػف مػوظفييـ أو وك ئيػـ  االستشاريمباشر مف قبؿ 
أو ممثمػػػييـ ، وذلػػػؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالػػػدعوة إلػػػى تقػػػديـ العػػػروض الخاصػػػة بتنفيػػػذ ىػػػذا العقػػػد أو عمميػػػة المناقصػػػة / 

 أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعً .  الستشارياالمزاودة نفسيا واإلحالة عمى 
ىي جمي  المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وك ء أو غيرىػا دفعػت بشػكؿ  : الدفعات الممنوعة

أو تقػػديـ ىػػذه  مباشػػر أو غيػػر مباشػػر أو أي شػػيء ذو قيمػػة ماديػػة أو الوعػػود أو التعيػػدات لػػدف  مثػػؿ ىػػذه المبػػالغ
األشػياء سػواء مباشػػرًة أو بالواسػطة وبغػػض النظػر عمػػا إذا كػاف ذلػؾ تػػـ مػف قبػػؿ االستشػاري أو نيابػػًة عنػو أو مػػف 
قبؿ استشارييو مف الباطف أو نيابًة عػنيـ أو أي مػف مػوظفييـ ووك ئيػـ أو ممثمػييـ والتػي تػدف  إلػى أي "موظػؼ"  

تعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ العػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أو سػػواء تصػػرؼ بصػػفة رسػػمية أـ ال ، وذلػػؾ فيمػػا ي
أو المفاوضػػات التػػي تجػػري إلبػػراـ العقػػد مػػف أجػػؿ  االستشػػاريعمميػػة المناقصػػة / المػػزاودة نفسػػيا أو اإلحالػػة عمػػى 

 تنفيذه فعً  .
 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  6)  المادة

 (2حسب ممحؽ العطاء رقـ )

 
 والقانون المعتمدان  :  المغة –(  3)  المادة

 تكوف أف يجببو ، إال انو  المتعمقة، بما في ذلؾ جمي  المراس ت والشروط  العربية بالمغةكوف العقد ي
ذا التقػػػػارير الفنيػػػػة ومخرجػػػػات نظػػػػـ المعمومػػػػات الجغرافيػػػػة بػػػػالمغتيف العربيػػػػة واإلنجميزيػػػػة، حػػػػرر العقػػػػد  وا 

  .ىو المعتمد بالعربيةووق  خ ؼ عمى التفسير يكوف النص  واإلنجميزية العربيةبالمغتيف 

 -أ

العقػػد عنػػد التوقيػػ  عميػػو  االمفعػػوؿ عمػػى ىػػذ النافػػذة األردنيػػةوالتعميمػػات  ةالقػػوانيف واالنظمػػ أحكػػاـتسػػري 
 .في تطبيؽ شروطو إليياويرج  

 -ب

 

 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المممكةوالتعميمات المعموؿ بيا في  ةلجمي  القوانيف واالنظم العقد أطراؼيخض  

 .خ فًا لذلؾ بالعقد ورد نص إذا إالالضرائب والرسـو 
1- 

والتعميمات  ةدف  رسـو طواب  الواردات قبؿ توقي  العقد حسب القوانيف واالنظم االستشاريعمى 
 .بذلؾ والمعموؿ بيا  الخاصة

2- 

 
 

 -: تنفيذالكفالة حسن    -( 5) المادة
ضمانة  التنفيذيقدـ لصاحب العمؿ كفالة حسف  أفوقبؿ توقي  العقد  ةبعد تبمغو قرار االحال االستشاريعمى 

وتكوف  العقدمدة  عمى أشيرث ثة وقيامو بكامؿ التزاماتو بموجب العقد ولمدة تزيد  فنيةاللتقديمو الخدمات 
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وحسب نموذج  معتمدة رسميا" ماليةمؤسسة  أوصادره عف بنؾ المقبولة % مف قيمة العقد 10بنسبة الكفالة
ذا(، 3الوارد في ممحؽ العقد رقـ ) الكفالة فيحؽ لصاحب العمؿ تمديدىا عمى  الكفالةتمديد  األمرتطمب  وا 

ؿ، وعمى صاحب العمؿ حسب متطمبات سير العم مماثمةلث ثة أشير قابمة لمتجديد لمدد  االستشاريحساب 
 . االستشاريمف قبؿ  النيائية المقدمة المخالصة موافقتو عمىعف الكفالة بعد  اإلفراج

 
 : األداءمستوى      -(6) المادة

المينية واف  الممارسةعمى أعمى مستويات  المطموبةألداء واجبػاتو  ومواظبةببذؿ كؿ عناية  االستشارييمتـز  -أ 
فػي مجػاؿ اختصػاصو وخبػػػرتو، واف يعػػمـ صاحػػب العمؿ بأسماء وخبرات  يستخدـ األشخاص المؤىميف ك ً 

 .   فنيةالالميندسيف الذيف سيقوموف بتقديـ الخدمات 
ذا  المطموبة ةال يتفؽ والدرج ل ستشاريالميني لمكادر الفني  األداءما تحقؽ لصاحب العمؿ بأف مستوى  وا 

إذا  جديده فنيةيستخدـ كوادر  أف االستشارييجب عمى و ، فعمى صاحب العمؿ إب غ االستشاري بذلؾ خطيًا 
أف يأخذ  االستشاريلتصحي  الوض  واف يعيد تنظيـ الفريؽ العامؿ بما يتفؽ وىذا المطمب . وعمى  لـز األمر

مػف يمثمػػو في كؿ ما لو ع قة  أو صاحب العمػؿأو يطمبيا في االعتبار الم حظات التي يوجيو بشأنيػا 
 العقد. اموضوع ىذ فنيةالبتقديـ الخدمات 

مف جانبو ، ويحػؽ  بالمستوى المطموب فيعتبر ذلؾ تقصيرا" الفنيةعف تقديـ الخدمات  االستشاريتخمؼ  إذا -ب 
 إنذار، وذلؾ بعد  األخطاءالكفيمة بت في التقصير وتصحي   اإلجراءاتاتخاذ  الحالةلصاحػب العمػؿ فػي ىػػذه 

 العقد . ا( مف ىذ12)  لممادةوفقا  اإلجراءات، وتتـ  االستشاري
 

 : المطموبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخدمات  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعو مف قبؿ الفريقيف . ايسري مفعوؿ ىذ :سريان مفعول العقد  -أ 
،  االستشاري إلىبموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمؿ  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ   -ب 

مف مباشرة العمؿ، ويتـ تثبيت ذلؾ في  االستشاريمف الموق  تمكف  أجزاء أوويتـ ذلؾ بعد تسميـ الموق  
مف قبؿ كؿ مف وجدت ، ويوق  المحضر  إف أخرىعوائؽ  وأيمحضر رسمي مبيف فيو جاىزية الموق  

 .و االستشاري  مف يفوضو خطيا" أوصاحب العمؿ 
 
 
                                    تمديد مدة العمل :                                          -ج

وكانت تمؾ الخدمات مف النوع والقدر الذي  إضافية فنيةقػاـ صاحب العمؿ بطمب خدمات  إذا  - 1 
جدت ظروؼ طارئة تؤثر عمى سير  أو مرحمة مف مراحؿ المشروع أيعمؿ مدة يبرر تمديد 

 أي مدة نتيجة لتمديد العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة م   أفالعمؿ، فعمى صاحب العمؿ 
 . األمورمف مراحؿ العمؿ  بما يتناسب م  ىذه  ةمرحم

في  إليومف المقررة في جداوؿ المراحؿ المشار  أطوؿاستغرؽ صاحب العمؿ فترات مراجعو  إذا  - 2
( الحقا، فانو يتـ تمديد مدة العمؿ تبعا لذلؾ  فيمػػا عػدا مػا ىو  ناجـ عف تخمؼ 16المادة )

بشكؿ يعود  المراجعةميامو، وعمى صاحب العمػؿ مراعاة عدـ  تمديد فترات  أداءفي  االستشاري
بدراسة  االستشاريحب العمؿ بناءا" عمى طمب خ ؼ ذلؾ يقـو صابو  االستشاريبالضرر عمى 

 لغايات التعويض . المراجعة وذلؾجراء تمديد فترة  باالستشاريالضرر الذي لحؽ 
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      التأخيـــر :  -د
العقد ضمف  افي ىذ المطموبة فنيةكامؿ الخدمات ال بإتماـبتنفيذ  التزاماتو  االستشاريلـ يقـ  إذا  – 1

يقـو بدف   أف االستشاريعمى  فافمدة العمؿ المحددة بالعقد ، وتأخر عف تسميـ وثائؽ العطاء ، 
عف كؿ يـو تأخير غير مبرر ويعتبر ىذا المبمغ مستحقا"    ( دينار 200 مقدارىا  )غرامة 

ويحػؽ لصاحب العمؿ  ،لـ يمحؽ  أولصاحب العمؿ سواء لحؽ بو ضرر مادي مف جراء التأخير 
قيمة محتجزاتو . وألغراض تحديد  أوكفالتو  أو االستشارييحسـ ىذا المبمغ مف استحقاقات  أف

 .كامؿ العقد والتأخير الحاصؿ عميو وليس لكؿ مرحمو عمى حده ليعتبر مجموع مدة العمؿ  الغرامة
 المقبولة. %( مف قيمة العقد15) األعمىسقؼ حده  لمغرامةيحدد     -2

 
 : االستشاريواجبات  - (8) المادة

( 2) المحددة في الممحؽ رقـ المرجعية األسسالواجبات المنصوص عمييا في  بأداء االستشارييقـو 
 . و المعد مف قبؿ صاحب العمؿ العقد االمرفؽ بيذ

 
 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة

أي   استشاري فرعي القياـ  إلىيعيد  أف أوالعقد لمغير  ايتنازؿ عف أي جزء مف ىذ أف ل ستشاريال يحؽ   –أ   
العقد حياؿ أي تصرؼ مف  إلغاءويحؽ لصاحب العمؿ  وثائؽ العقدبأي جزء منو ما لـ تنص عمى ذلؾ 

 العقد . ا( مف ىذ12المادة) ألحكاـىذا القبيؿ وفقا" 
ب العمؿ عمى قياـ أي مف صاح مسبقة موافقةالحصوؿ عمى  االستشاريوفي جمي  الحاالت عمى    -ب

استشاري فرعي  أييقدـ لصاحب العمؿ المعمومات المطموبة عف  أفعميو و استشاري فرعي بأي عمؿ 
، واف يقػػدـ كذلؾ عقد التكميؼ الفرعي إلنجاز مثؿ ىذا العمؿ مقترح مف حيث مؤى تو وخبراتو وكفاءتو

 فنيةعف جمي  الخدمات ال كاممة مسؤوليةال" مسؤو  االستشاريالفرعي ويكوف  االستشاريبينو وبيف  يبـرالذي 
 مستخدميو  . أوالفرعي  االستشاريتقصير ينجـ عف عمػؿ  أوخطأ  أي، وعف 

 
 
 

  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(01) المادة
 أومقدارىا  أونوعيا  أو فنيةالتعديؿ يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طمب إجراءيحؽ لصاحب العمؿ  -أ 

وتحدد بدالت  ،  العقد اعمى سرياف ىذ اإلضافات أو، وال تؤثر ىذه التغييرات  إضافية فنيةتقديـ خدمات 
عما ورد في العقد  وكذلؾ المدة الزمنية ال زمة عف زيادة قيمة العمؿ الناتجة ةاالضافي لألعماؿ األتعاب
 لألعماؿفي العقد  المحددة واألتعاب فيةاإلضا األعماؿالتناسب م  طبيعة النسبة و بيف الفريقيف ب باالتفاؽ

في  المشمولة األعماؿوفي الحالة التي تكوف طبيعة  ، افنسبة الزيادة أو النقص ميما بمغت  المختمفةوالمراحؿ 
 امف النوع الذي يتطمب تقديـ خدمات تختمؼ عف تمؾ المشمولة في ىذ ةاالضافي واألعماؿىذه التغييرات 

المترتب عمى تمؾ  األتعابعمى بدؿ  واالستشاريلة يتـ االتفاؽ بيف صاحب العمؿ العقد، ففي مثؿ ىذه الحا
 والمدة الزمنية ال زمة. ةاالضافي واألعماؿالتغييرات 
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و  ؿقبؿ صاحب العم فو ملذلؾ بعد صدور األمر الخطي و  المطموبة ،ت دي علتابإجراء  شاريتـ االستز ميو  -ب
االتفاؽ عمى بدالت األتعاب بالشكؿ النيائي . ولحيفتثبيت بدؿ أتعاب مؤقت ل ستشاري عف ىذه التعدي ت 

  
 

 : االستشاري التقصير من جانب -( 00) المادة
             -العقد أي مف الحاالت التالية: اتنفيذ ىذ أثناءحصؿ  إذاعممو  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 11)

 
 المطموبة.العمؿ والواجبات وتقديـ الخدمات  إنجازتأخير غير مبرر في  أي - 1
 ميامو. أداءفي  أىمؿ أو المينةممارسة  وأعراؼ أصوؿو قدـ عم  بمستوى ال يتناسب  - 2
 ا( مف ىذ6بالمادة ) المحددةمف مستخدميو العامميف مخالفا بذلؾ التعميمات  أيتخمؼ عف تغيير  - 3

 العقد .
 بدوف موافقة صاحب العمؿ. إليو الموكولةجزء مف المياـ  أليقاـ بالتمزيـ مف الباطف  - 4
 لممشروع . ةلـ يمتـز بتقديـ عمؿ يمبي المتطمبات االساسي - 5
 مخالصة لصال  دائنيو. إلىأعسر أو أصب  غير ذي م ءة مالية، أو لجأ  - 6
 

 اإلجراءاتالعقد بموجب  إنياء  أع هأ( / 11الفقرة )مف الحاالت المنصوص عمييا في   أيولصاحب العمؿ في 
  -التالية :
  المخالفة.( يوما" لتصويب 21ميمة لمدة )م  منحو ل ستشاري أوؿ  إنذار": توجيو أوال  
ــا   ( يومػػا"14) مػػ  منحػػو مػػدةثػػاني لػػو  إنػػذاريػػتـ توجيػػو  لممخالفػػة،االستشػػاري فػػي حالػػة عػػدـ تصػػويب  ":ثاني

 .تصويب المخالفةل
 إلزالة جادة ومقنعة إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دوف تصػويب لموض   اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

أو جزء منيا، ويقوـ  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسف  إنياء، يحػؽ لصػاحػب العمؿ المخالفةاألسباب 
القياـ بمثؿ ىذه  آخريفاستشارييف  إلىد ييع أف أوالخاصة  أجيزتوالخدمات المطموبة بواسطة  بإكماؿ

 .الخدمات 
فروؽ مف  أيلتاريخػػو محسػػومػػا" منو  مراحؿ موافؽ عميياعمى ما قػػدمو مف االستشاري وتتـ محاسبة  

تـ احتساب ىذه وي،  إلنجاز المراحؿ المتبقية والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمؿ األتعاببػػدالت 
 . ذه الغايةتحدد ليلجنة الفروقات مف قبؿ 

 : العقد من قبل صاحب العمل إنياء -(06)المادة 
 دف  أتعابم   (/أ11)غير األسباب الواردة في المادة  سبابأل العقد إنياءيحؽ لصاحب العمؿ في أي وقت  

، و اعتبار أعماؿ المرحمة التي تـ  وافؽ عمييا لممراحؿ السابقة كاممةاالستشاري عف األعماؿ المنجزة و الم
المراحؿ % مف قيمة أعماؿ 10 ، إضافة إلى نسبة أنيا منجزه و تدف  أتعابيا كاممةإنياء العمؿ خ ليا 

والتي لـ يبدأ االستشاري العمؿ بيا ، إال انو ال يحؽ لصاحب العمؿ أف ينيي العقد بموجب ىذه المادة  المتبقية
 .ف قبؿ استشاري آخرذىا بنفسو أو مليقـو بتنفي
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 : االستشاريالعقد من قبل  إنياء -(03)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما مف تاريخ توقي 90خ ؿ ) المباشرة أمرلـ يصدر صاحب العمؿ  إذا .أ

 استحقاقيا.مف تاريخ  ( يوما"60لو بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمؿ  أخؿ .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو مف االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمؿ  جػ.

 
لو  المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمؿ  أف االستشاريفعندىا عمى 
ذا أع ه)ب(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمف انتياء المدد  أياـخ ؿ عشرة  لـ يقـ صاحب العمؿ  وا 

أو إذا اعسر  ىذه ، أياـخ ؿ العشرة  ل ستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي اشرةالمب أمر بإصدار
تعويضو التعويض المناسب  طمبو العقد  إنياء ل ستشاريفيحؽ  صاحب العمؿ حسب الفقرة )ج( أع ه

 .بموافقة الفريقيف إالالعقد  اوال يعاد العمؿ بيذصاحب العمؿ  قبؿ مف بالعقد اإلخ ؿالناجـ عف 
 

 : مسؤوليات صاحب العمل -(04)المادة 
أنو غير ممػـز بتقديػػـ أي  إال، االستشاري إلىتقديـ المتطمبات األولية والمعمومات والوثائؽ المتوفرة لديو  -1

 .الحصوؿ عمييا بموجب العقد االستشاري إلىمخططػػات أو وثائػػؽ يوكػػؿ 
وؿ في الحص االستشاري و ليساعد االستشاري بخبػرة منػاسبة يمثػػػمو لمتػنسػيػػؽ بػيػػنو وبيف فريؽ عمؿتسمية  -2

 .عمى المعمومات المذكورة أع ه
ألي  واإلقامةالعمؿ   أو تصاريلتسييؿ ميامو في الحصوؿ عمى تػصاري  الدخوؿ  االستشاريمساعدة  -3

 الذيف يتطمب عقد استخداميـ ذلؾ . ومف موظفي
 .العقد  ابالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بموجب ىذ االستشاريموافاة  -4

مراجعة وتقيػيـ أعماؿ المراحؿ المقدمة مف قبؿ االستشاري وتزويد االستشاري بالم حظات المطموب  -5
 . /أ(1)حسب الممحؽ رقـ  تعديميا

   

 

 : مراحل ومدد العمل  -(05) المادة
الجدوؿ الزمني المبيف في الممحؽ رقـ  بإتباعوصاحب العمؿ كؿ حسب مسؤولياتو   االستشارييمتـز  
 لألعماؿ فنيةال/أ( ليػذه الشروط ووفػقػػا" لممراحؿ المنصوص عمييا بيذا الجدوؿ  لتقديـ الخدمات 1)

ناسب عممًا أنو إذا قدـ االستشاري أعماؿ أي مرحمة مف المراحؿ بمستوى غير م  العقد االمشمولة في ىذ
تعتبر الفترة ال زمة لتعديؿ ىذه الم حظات مف المدة المقررة ف  ووردت عمييا تعدي ت وم حظات جوىرية

ويجوز لصاحب العمؿ إذا ارتأى أف  ل ستشاري حسب الجدوؿ الزمني وعميو تعويضيا في المراحؿ ال حقة
المرحمة التالية   حتى ب  شاري مف السيرالمرحمة التالية أف يمن  االست إلىتمؾ الم حظات ال تسم  بالسير 

غرامة تأخير إذا لـ يتـ تعويضيا في المراحؿ ال حقة   عمى االستشارييتـ إنجاز ىذه الم حظات وتحتسب 
 ./د(7وحسب ما ورد في المادة )
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 : األتعاببدل  -(06) المادة
في الممحؽ رقـ  المبينةالعقد وذلؾ بموجب النسب  افي ىذالخدمات الفنية  أتعاببدؿ  االستشارييتقاضى   -أ 

 )ا/ب( مف ىذه الشروط .
شيادة  يومًا مف تاريخ تسميـ (30)خ ؿ  المرحمية االستشارييدف  استحقاقات  أفيتعيف عمى صاحب العمؿ  -ب

ا بموجب شيادة دف   يقدمي يومًا مف تاريخ تسميميا (60)خ ؿ فترة  النيائيةالدف  وفي حاؿ الدفعة 
ذاصاحب العمؿ  إلى االستشاري تأخر صاحب العمؿ عف صرؼ الدفعات المستحقة خ ؿ الفترات المنوه  وا 

عنيا وذلؾ عف جمي  المبالغ غير  القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدف   أفعنيا في ىذه الفقرة ، يترتب عميو 
 المدفوعة اعتبارًا مف انتياء الميمة المحددة لدفعيا .

 

 :تدريب موظفي صاحب العمل - (07)  المادة
لحاقيـيحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميو   كافة لمتدريب عمى االستشاريبجياز  وا 

و  ـب العمؿ بدف  رواتبيـ ومستحقاتيوفؽ برنامج يتفؽ عميو بيف الطرفيف ويقـو صاح مراحؿ العمؿ أعماؿ
 6كما ىو مبين في المرحمة الخامسة من ممحق رقم 

 

 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 08) المادة
 -:التاليةالعقد يتـ البت بو بأحد الطرؽ  اخ ؼ ينشأ عف ىذ أوأي نزاع 

 -: الودية التسوية  -( 0 /08)
فعمى  الوديةمف أي مف الفريقيف برغبتو في تسوية الخ ؼ عف طريؽ التسوية  إشعارصدر  إذا -أ

موجو  إلىيرسؿ رده خطيا"  أف اإلشعار( يوما" مف تاريخ تسممو 14خ ؿ مدة )الفريؽ ايخر 
 رفضيا . أو الودية التسوية إلىبقبوؿ الدعوة  اإلشعار

 .الودية التسوية إلىالدعوة قبوؿ عندما يوافؽ الفريؽ ايخر عمى  الودية التسوية إجراءاتتبدأ  -ب 
 

 اإلشعارالفريؽ الذي وجو  إلىلـ  يرسؿ أي رد  إذا أو،  الوديةالتسوية  ايخررفض الفريؽ  إذا -جػ
كأف لـ  الودية التسويةمف ىذه الفقرة ، يعتبر طمب  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند14خ ؿ مدة الػ )

 التحكيـ . إجراءاتيكف ، وألي مف الفريقيف في ىذه الحالة المباشرة في 
 
وفقا" لما  مف ذوي الخبرة في نفس مجاؿ أعماؿ ىذا العقد رموفؽ واحد أو اكث الوديةيتولى التسوية  -د

ذايتفؽ عميو الفريقاف ،  الموفقيف يجوز ليما أف يتفقا عمى أف يقـو  أولـ يتفقا عمى اسـ الموفؽ  وا 
 شخص أو مؤسسة بتعييف الموفؽ أو الموفقيف .

 
معمومات  يمزمو مفأف يطمب مف أي مف الفريقيف تقديـ ما  الوديةلمموفؽ في جمي  مراحؿ التسوية  -ىػ

، وعمى الموفؽ أف يساعد الفريقيف في التوصؿ  أخرى أدلةومستندات ووثائؽ وأي  وأسبابووقائ  
 الموضوعية بمبادئتسوية الخ ؼ وديا" بأسموب يتسـ باالستق ؿ والحياد ، واف يسترشد  إلى

 والنزاىة والعدالة .
 
بما في ذلؾ اتفاؽ التسوية  الوديةالتسوية  بإجراءاتعمى الفريقيف والموفؽ االحتفاظ بسرية ما يتعمؽ  -و

 التنفيذ والتطبيؽ . ألغراضحيثما يكوف نشره ضروريا"  إال، 
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االتفاؽ وتوقيعو ويصب  اتفاؽ  بإعداداتفاؽ لتسوية الخ ؼ وديا" ، فيقوما  إلىتوصؿ الفريقاف  إذا -ز
 0 بعد توقيعو مف الفريقيف ممزما" ليما وديةالالتسوية 

 
( يومًا عمى قبوؿ الطػرفيف 30أو بمرور ) بتوقي  الفريقيف عمى االتفاؽ ، الودية التسوية إجراءاتتنتيي  . غ

( يوما" مف تػاريخ االتفػاؽ 60بمرور)  أو لمسير بإجراءات لمتسوية الودية ولـ يتـ االتفاؽ عمى الموفؽ ،
خطي يصػدر عػف الموفػؽ يبػيف  بإشعاراتفاؽ تسويو أو  إلىعيينو دوف التوصؿ عمى الموفؽ أو تاريخ ت

خطػي يصػدر عػف الفػريقيف  بإشػعار، أو  الوديػة التسػويةفيو انو ال يوجد ما يسػوغ االسػتمرار فػي جيػود 
وفي جمي  الحاالت عمى  الودية التسوية إجراءات بإنياءالفريؽ ايخر والى الموفؽ  إلى أحدىماعف  أو

قيامػو بعمػؿ  أثنػاءمػف وقػائ  وبينػات فػي موضػوع الخػ ؼ  إليويقدـ تقريرا" بجمي  ما توصؿ  أف الموفؽ
 الفريقيف م  محاضر جمسات التوفيؽ . إلىالموفؽ وتسميمو 

 ةتحكيمي إجراءات أييباشر في اتخاذ  أف،  الودية التسوية إجراءات أثناءمف الفريقيف  أليال يجوز  -ط
 . قضائية أو

 
 تحكيــــــمال -( 6/ 08)

تسوية  إلىالمجوء  يتـفعندئذ  أع ه (1-18المادة ) ألحكاـتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدـ التوصؿ  
 الساري المفعوؿ. األردنيالخ ؼ بأسموب التحكيـ بموجب قانوف التحكيـ 

 
 -: تعديل التشريعات -(09)المادة 

  أي ضنتيجة لتعديؿ التشريعات أو لفر يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي ل ستشارييدف    -أ
 عروض المناقصات . إيداعضرائب جديدة بعد موعد  أورسـو 

 إيداعبعد موعد  أع هبالفقرة )أ(  المذكورةمف الرسـو والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي عمى  إذا أما -ب 
 .االستشاريحسـ تمؾ التخفيضات مف استحقاقات  األوؿعروض المناقصات ، فعندىا يحؽ لمفريؽ 

 
 
 

 : ةالعدلي خطاراتاإل -(61) المادة
القانونية وتعتبر  أوالعقدية  يماحؽ مف حقوق  أيبيف الفريقيف لممارستيما  ةالعدلي اإلخطاراتال حاجة لتبادؿ 

اخطار عدلي في  بمثابةالمثبت بيذا العقد عمى عنوانو  ايخرلمفريؽ فريؽ  أيمرسمة مف أي رسالة مسجمة 
 . األحواؿجمي  

 
 : عامو أحكام -(60) المادة

 .اإلعداد لممشروعيتقيػد ببرنامػج المتطمبػات والكمفة المقدرة عند  أف االستشاريعمى    -أ  
 ل ستشاري جميػ  وثائػؽ العطاء والمعمومات المتػعمقة بيذا المشروع ىي ممؾ  لصاحب العمؿ وال يحؽ إف  -ب

 بعد  موافقة صاحب العمؿ الخطية عمى ذلؾ . إال األشكاؿالتصرؼ بيػػا بػػأي شكػػؿ مف 



21 

 

حمة التنفيذ الفعمي الوثائؽ أو في مر  إعدادسواء في مرحمة في وثائؽ العطاء نػقص  أواكتشػؼ أي خطػأ  إذا -جػ
 .النقص  بصورة عاجمة وبدوف مقابؿتصحي  الخطأ أو استكماؿ  االستشاريلممشروع ،  فعمى 

 .بعد انتياء كؿ مرحمة لصاحب العمؿ عاـ عػرض بتقديـيػقـو  أف االستشارييمتػـز   -د 
العقد جزءا" منو وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط  افي ىذ الواردةال تشكؿ العناويف  -العناويف :  -ىػ

 العقد أو مضمونيا
 .القرينةالجم  والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرؼ صيغة المفرد  -المفرد والجم :  -و  
 النحو التالي :  ىالمختمفة عميصدر صاحب العمؿ موافقتو أو عدـ موافقتو عمى مراحؿ العمؿ  -ز

 وف أية شروط .الموافقة د -1
شريطة تنفيذ ىذه  التالية لممرحمةباالنتقاؿ  ل ستشاريبم حظات تسم   مقرونةموافقة مشروطة  -2

 المرحمةيتـ احتجاز نسبو مف مستحػقػات الػدفػعة ليذه  الحالةوفي ىذه  التالية المرحمةالم حظات في 
 المرحمةليػذه  المستحقة الدفعةمػف قيػمػة  %10نسػبتيا عػف تزيدال  المطموبةلحيف تنػفيذ الم حظات 

 المرحمة التي تمييا . أعماؿعمى أف يػتػـ دف  ىذه المحتجزات عند استكماؿ الم حظات ضمف 
واعتبار ذلؾ تقصيرا مف جانب  ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابم  بياف  المرحمةعمى  الموافقةعدـ  -3

 .( أع ه11االستشاري بموجب المادة )
 
يجب أف يشمؿ السعر المقدـ عمى الضريبة العامة عمى المبيعات ولف يتـ إفراد بند خاص   ضريبة المبيعات : -ح

  بالضريبة.
( المتعمقة بالوض  المؤسسي ورؤساء  3، 2،  1المحمي تعبئة الجداوؿ المرفقة ) االستشارييطمب مف   -ط

االختصاص ومساعديػيـ وحجػـ االلتزاـ وكؿ مف ال يقـو بتعبئة ىذه الجداوؿ يكوف العرض المقدـ منو 
 معرضا" لمرفض .

 .الخاصةتحدد شروط التأىيؿ والتقييـ الفني الخاصة بيذا المشروع بالشروط   -ي
يحؽ لصاحب العمؿ التأكد بالطريقة التي يراىا مناسبة مف صحة ودقة  المعمومات والوثائؽ المقدمة مف   -ؾ

 .االستشاري
 : لممنوعةالدفعات ا -ل

( بأنو لـ يقـ بدف  أو يعد بدف  أي مف " 6وتعيد لمفريؽ األوؿ في الممحؽ رقـ ) االستشاريلقد صرح  -1
 االستشاريالدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ 
ـ أو ممثمييـ أو نيابًة عنو أو مف قبؿ استشارييو مف الباطف أو نيابًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وك ئي

إلى الفريؽ األوؿ ، ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي "موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف 
يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو 

أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو  االستشاريعممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى 
 مف أجؿ تنفيذه فعً .

بأف ال يقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواًء  االستشاريكما ويتعيد 
نفسو أو استشارييو مف الباطف أو أي مف  االستشاريمباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكاف ذلؾ مف قبؿ 

وك ئيـ أو ممثمييـ إلى أي "موظؼ" فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو  موظفييـ أو
 تنفيذه. 
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( أف يتخذ أيًا مف 1/ؿيحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخ ؿ بأحكاـ الفقرة ) - 2
 اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:

 ( مف العقد.11م  مراعاة نصوص المادة ) أف ينيي ىذا العقد -أ
بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي   )ضعفي( مبمغ الدفعات  ل ستشاريأف يخصـ مف المبالغ المستحقة  -ب

 الممنوعة.
بأف يدف  إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمغػػًا يساوي )ضعفي( مبمغ الدفعات  االستشاريأف يطالب  -ج

بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ  ياالستشار الممنوعة ويقر 
( أدناه ، يصرح الفريقاف بأف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ 4/ؿم  مراعاة الفقرة ) ىذه المطالبة

 ( لف يتجاوز )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.2/ؿاألوؿ تقاضييا بموجب ىذه الفقرة )
عمى أف يضمف جمي  االتفاقيات التي يبرميا م  االستشارييف مف الباطف أو  االستشاريؽ يواف - 3

( أع ه ) عمى 2/ؿ( و)1/ؿالمجيزيف ، فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات )
لمواد أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما ( ، شريطة أف تنص ىذه ا

صراحة عمى حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء االستشارييف مف 
أف يزود الفريؽ األوؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة  االستشاريالباطف أو المجيزيف. كما يتعيد 

 مواد.ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد التوقي  عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه ال
ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات  -4

الممنوعة إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ، وأف حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في 
أو أي  ستشارياالالمادة  أع ه  ىي باإلضافة إلى أي حقوؽ أخرى قد تترتب لمفريؽ األوؿ تجاه 

 طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة.
 يبقى نص المادة أع ه بجمي  فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد. -5

 -:األخرى الدفعات  - م
( المرفؽ بيػذا العقػد بجميػ  " الػدفعات األخػرى" والتػي دفعيػا أو تػـ 5في الممحؽ رقـ) االستشاريلقد صرح  -1

تقػديـ وصػفًا مفصػً  ليػذه الػدفعات األخػرى وسػببيا  االستشارياالتفاؽ عمى دفعيا إلى " ايخريف "، وعمى 
بػػػؿ سػػػواء تػػػـ دفعيػػػا أو كانػػػت سػػػتدف  بشػػػكؿ مباشػػػر أو غيػػػر مباشػػػر مػػػف قبمػػػو أو نيابػػػة عنػػػو ، أو مػػػف ق

استشػػػارييو مػػػف البػػػاطف أو نيابػػػة عػػػنيـ أو أي مػػػف مػػػوظفييـ أو وك ئيػػػـ أو ممثمػػػييـ ، وذلػػػؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ 
بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى 

 فعً .أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه  االستشاري
بأف يقػدـ تصػريحًا خطيػًا إلػى الفريػؽ األوؿ عمػى الفػور عػف وجػود أي دفعػات أخػرى  االستشاريكما يتعيد 

بمػػا فػػي ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ وصػػفًا مفصػػً  لسػػبب ىػػذه الػػدفعات األخػػرى وذلػػؾ بتػػاريخ قيامػػو بالػػدف  أو 
 .تاريخ إلزامو بالدف  أييما يحدث

( مػف ىػذه المػادة أف يتخػذ أيػًا 1/ـي مخالفة أو إخػ ؿ بأحكػاـ الفقػرة )يحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أ -2
 مف اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:

 مف العقد.( 11أف ينيي ىذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )  -أ
بموجػب ىػذا العقػد مبمغػًا يسػاوي )ضػعفي( مبمػغ الػدفعات  ل ستشػاريأف يخصـ مف المبالغ المسػتحقة  -ب

 الممنوعة.
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) ضػعفي( مبمػغ الػدفعات  اويفريؽ األوؿ وعمػى الفػور مبمغػًا يسػبأف يدف  إلى ال االستشاريأف يطالب  -ج
األخرى ويقر االستشاري بموجب ىذا البند بموافقتػو غيػر القابمػة لمػنقض عمػى االسػتجابة الفوريػة لمثػؿ 

( أدنػاه ، يصػرح الفريقػاف بػأف مجمػوع المبػالغ التػي يحػؽ لمفريػؽ 4/ـمػ  مراعػاة الفقػرة ) ة.ىذه المطالب
 ( لف يتجاوز ) ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات األخرى.2/ـاألوؿ تقاضييا بموجب ىذه الفقرة )

جيػزيف عمى أف يضمف جمي  االتفاقيات التي يبرميػا مػ  االستشػارييف مػف البػاطف أو الم االستشارييوافؽ   -3
( أعػ ه  )عمػى أف ال تقػؿ ىػذه 2/ـ( و)1/ـ، فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقػرات )

المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييمػا ( ، شػريطة أف تػنص ىػذه المػواد صػراحة عمػى حػؽ 
تشػارييف مػف البػاطف أو المجيػزيف . الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىػذه المػواد مباشػرة بحػؽ أي مػف ىػؤالء االس

أف يػػػزود الفريػػػؽ األوؿ عمػػػى الفػػػور بنسػػػخ كاممػػػة ومطابقػػػة ألصػػػؿ ىػػػذه االتفاقيػػػات  االستشػػػاريكمػػػا يتعيػػػد 
 بمجػرد التوقي  عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد.

ف الػػدفعات ال يجػػوز ألي شػػخص أف يتػػذرع بػػأف نػػص المػػادة أعػػ ه يضػػفي صػػفة المشػػروعية عمػػى أي مػػ -4
األخرى إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ، وأف حقػوؽ الفريػؽ األوؿ المنصػوص عمييػا فػي المػادة 

أو أي طػػرؼ آخػػر  االستشػػاريأعػػ ه ىػػي باإلضػػافة إلػػى أي حقػػوؽ أخػػرى قػػد تترتػػب لمفريػػؽ األوؿ تجػػاه 
 بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة.

 ع ه بجمي  فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد.يبقى نص المادة أ -5
 

 :  المخالصة إقرار -( 66) المادة
كشؼ  أفيثبت فيو  مخالصة إقراريعطي صاحب العمؿ  أفحاؿ تقديمو لكشؼ الدفعة النيائية  االستشاريعمى 

ال يسري  أفالدفعة النيائية يشكؿ التسوية الكاممة والنيائية لجمي  المبالغ المستحقة لو بموجب العقد ، ويشترط 
 لممبالغ المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة . االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرارمفعوؿ 

 

 صحة معمومات والمسؤولية القانونية: –: ( 63) المادة
مسؤولية ودقة المعمومات بحيث انو يجب عميو التاكد صحة كافة المعمومات الُمسممة  االستشاري يتحمل

 لمييئة وعميو تعديل اية متطمبات لمييئة / وزارة النقل الى المدى الذي ترضيو الييئة / الوزارة.
 : اإلشعارات( : 63) المادة

 إلى بإب غيا االستشاريوتمؾ التي يقـو  االستشاري إلىوالمػراس ت التي يصدرىا صاحب العمؿ  اإلشعاراتتبمغ 
 أولدى المكتب الرئيسي لكؿ فريؽ منيما ،  بإيداعيا أوبالبريد المسجؿ  إماالعقد  ألحكاـصاحب العمؿ وفقا 

 أي عنواف آخر يعينو كؿ فريؽ ليػذه الغاية ويتـ تحديده تاليا إلى بإرساليا
                   -شارع ىمــذان  -ضاحية الرشــيد -عمان -األردنعنواف صاحب العمػػؿ : 

 (.5064809( فاكس )5011511( ىاتف )األردن 00008عمان  0831ص. ب )            
 

  

 : ..................................................................... االستشاريعنواف           
 

.................................................................................................. 
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 /أ (0ممحق رقم ) 
 إلنجازه المحددةوالمدد  المشروعالجدول الزمني لمراحل 

 
 المرحمة البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي

المطموب في  إنجازبالعمل ولغاية  المباشرةتبدأ من تاريخ أمر  - ( يوماً   01  )
 األولى المرحمة

عمى المناقص تقديم خطة عمل مفصمة لجميع مراحل المشروع   -
 وأخذ الموافقة عمييا قبل تنفيذىا.

 

 األولى
Inception 

 األولى من قبل صاحب العمل. المرحمة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوماً   5   )
 المرحمة أعمالعمى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  - ( يوماً   05   )

نجاز األولى  .مأدبا محافظةالخاصة ب الثانية المرحمة أعمال وا 
 الثانية

تنفيذ مسح البيانات الجغرافية 
وتحويل  مأدبا محافظةل

البيانات الى بيانات رقمية 
( Geo databaseبصيغة )

 (mxd.من خالل )

 .الثانية من قبل صاحب العمل  المرحمة أعمالمراجعة وتقييم  - يوماً (    01) 

 المرحمة أعمالعمى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  - ( يوماً    31)  
نجازالثانية   إربد. محافظةالخاصة ب الثالثة المرحمةأعمال  وا 

 الثالثة
تنفيذ مسح البيانات الجغرافية 

البيانات وتحويل  إربد محافظةل
الى بيانات رقمية بصيغة 

(Geo database من خالل )
(.mxd) 

 الثالثة من قبل صاحب العمل . المرحمة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوماً    01)  

 المرحمة أعمالعمى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  ( يوماً    31)  
نجاز لثةالثا  الزرقاء. محافظةالخاصة ب الرابعة المرحمةأعمال  وا 

 ةرابعال
تنفيذ مسح البيانات الجغرافية 

وتحويل البيانات الى  محافظةل
 Geoبيانات رقمية بصيغة )

database من خالل )
(.mxd) 

 من قبل صاحب العمل . رابعةال المرحمة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوماً    01)  
المشروع من خالل تطبيق تقديم آلية لتحديث البيانات بعد انتياء  -

 (GIS Applicationجغرافي )
مع  زامنةمت

 المراحل السابقة
 باإلضافةالتقرير النيائي وتسميم تدريب كادر صاحب العمل  -

 .الى دليل استخدام قواعد البيانات

 .من قبل صاحب العمل خامسةال المرحمة أعمالتقييم   -

 الخامسة
 مرحمة التدريب و التأىيل 

 الخالصة مدة عمل االستشاري - يوماً ( 81)
  مدة المراجعة لصاحب العمل - يوماً ( 41) 
  مجموع أيام العمل شاممة المراجعة - يوماً ( 061) 
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 / ب ( 0ممحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

 تدفع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء وفقًا لما يمي :
 (% من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحمة األولى من قبل صاحب العمل . 01)    .0

 من قبل صاحب العمل . الثانيةالمرحمة  أعمال% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول (  65)   .6
 المرحمة الثالثة من قبل صاحب العمل . أعمال% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول (  65)   .3

  (% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحمة الرابعة من قبل صاحب العمل.  31)   .4

 بعد مرور ثالثة اشير عمى تقديم جميع وثائق العطاء.  (%  01 )   .5
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 (2يهغك رلى )

 انبٛبَبث انضغزافٛت انخبطت بًسبراث انُمم انؼبو ٔحطٕٚز حغذٚذبُبء ٔ

 انشرلبء ٔإربذ(,)يبدبب  انًغبفظبث:انؼبيهت داخم عذٔد 
 :انٓذف يٍ انًشزٔع 

 فةٙ ْٛةةح ذُظةٛى انُقةم انثةش٘ ضَةّ ٚ ةًٍ انرخطٛط تةَظاو انًؼهٕياخ انعغشافٛةح ْةٕ ػُظةش أعاعةٙ ٚؼرثش 

داء ٔاالعةةرذايح ٔ ظةةٕدج اضكفةةاءج  صٚةةادج ًةةا ٚغةةاػذ ػهةةٗ انرخطةةٛط نخةةذياخ انُقةةم ٔيػكةةظ انٕاقةةغ ٔ ذًصٛهةةّ 

 انُقم انؼاو يٍ خالل اذثاع َٓط يركايم . ٔيغاساخ  خطٕط

ذؽةذٚس ٔذطةٕٚش قاػةذج انثٛاَةاخ انعغشافٛةح نةصالز  تُةاء ٔ ٔصاسج انُقم /ْٛةح ذُظٛى قطاع انُقةم انثةش٘ ذُٕ٘

 ٓأ ذًصٛه يغؽٓايؽافظاخ ْٔٙ إستذ انضسقاء ٔ يأدتا ؼٛس عٛرى ذضٔٚذ انًغرشاس تقائًح انخطٕط انرٙ ٚعة 

ػهةةٗ اٌ ٚرٕظةةة ػهةةٗ انًغرشةةاس انؼًةةم ةةةًٍ انًُطقةةح  ٔ ؼغةةة انٕاقةةغ انؽةةانٙ ظغشافٛةةا   ٓأذؽذٚةةذ يغةةاساذ

 .انعغشافٛح انًؽذدج فٙ انخشائط انًشفقح 

  (.ٔ خشٚطح ذؽرٕ٘ يٕاقغ انًعًؼاخ  : اعًاء خطٕط انُقم انؼاو 8يهؽق سقى ) 

 

 :انًٕظٕداخ ٔاالَظًح انًرٕفشج 

 خطةٕط انُقةم انؼةاو: ٔذؽرةٕ٘ ػهةٗ يغةاساخ ( GEODATABASEقاػذج انثٛاَةاخ انعغشافٛةح ) -1

ٔػهٗ االسخشبر٘ حغدذٚزٓب  2002غٛز يغذرت يٍ ػبو ٔنكُٓب  انذاخهٛح ٔ انخاسظٛح نكافح انًًهكح 

 . عسب يخطهببث طبعب انؼًم

ٔذؽرةٕ٘ يؼهٕيةاخ خاطةح تخطةٕط انُقةم انؼةاو  : ( ORACLE DATA BASEقاػةذج تٛاَةاخ ) -2

يؽذشةح أال تةأٔل ٔ نكُٓةا  ٔاسقايٓا ٔيانكٛٓا ْٔٙيصم انرؼشفح ، اػذاد انًشكثاخ انؼايهح ػهٗ انخط 

انةةٗ ػشةةٕائٛح ذةةشقٛى خطةةٕط انُقةةم انؼةةاو  ٔتاإلةةةافحانعغشافٛةةح  ُظةةاو انًؼهٕيةةاخغٛةةش يشتٕطةةح ت

كافةح ٚةذ انًغرشةاس تٔعةٛرى ذضٗ سقةى يخرهةو ٔذكشاسْا ؼٛس اٌ َفةظ خةط انُقةم انؼةاو ٚؽرةٕ٘ ػهةٔ

انرةةٙ عةةٛرى ذشقًٛٓةةا تةةانخطٕط ٔانًغةةاساخ ٔ ٔػهةةٗ االعرشةةاس٘ ستطٓةةا نةةذٖ انًرةةٕفشج ًؼهٕيةةاخ ان

 يغؽٓا

 : يزاعم انًشزٔع 

 انًزعهت االٔنٗ : انًزعهت االسخطالػٛت:

 Oracleقاػةةذج انثٛاَةةاخ انعغشافٛةةح  ٔ قاػةةذج انثٛاَةةاخ ) يةةٍاالطةةالع ػهةةٗ يٕظةةٕداخ انٓٛةةةح ٔ ذر ةةًٍ 

Databaseٔ )ذغهٛى ظذأل ػهٗ شكم  عٛرىEXCEL  انؼايهح فٙ يؽافظاخ استةذ  خطٕط انُقم انؼاو افحنك

اظشاء صٚاساخ يٛذاَٛح نهًؽافظاخ اػةالِ ٔتانرُغةٛق يةغ انٓٛةةح نالطةالع ػهٗ االعرشاس٘ ٔ ٔانضسقاء ٔيادتا

 ذٚى ذقشٚش شايم ٚر ًٍ :ػهٗ ٔاقغ انؽال ٔذق

 يهخض ٔذقٛٛى انًٕظٕداخ فٙ انٓٛةح. -1

 انًُٓعٛح ٔخطط انؼًم. -2

ذقٛةٛى انًةذخالخ ٔ انًخشظةةاخ نةُظى انًؼهٕيةةاخ ٔ قاػةذج انثٛاَةاخ ٔ ذر ةةًٍ انثةشايط ٔ انًؼةةذاخ  -3

انالصيح يٍ اظم ذطٕٚش ػًم يذٚشٚاخ انٓٛةةح تؽٛةس ذكةٌٕ ظًٛؼٓةا ي ْهةح العةرخذاو انًؼهٕيةاخ 

 انعٕٛيكاَٛح.

 يٕافقح طاؼة انؼًم ػهٗ انًُٓعٛح ٔخطط انؼًم انًقرشؼح يٍ االعرشاس٘ -4

 

 

 



26 

 

 

  :انًزعهت انزبَٛت : يزعهت اػًبل يغبفظت يبدبب

 ٔ ذشًم:  يادتا انًٛذاَٙ يؽافظح ًغػيشؼهح ان -1

يةةٍ االعرشةةاس٘ نرؽذٚةةذ انًٛةةذاَٙ انًقرشؼةةح نهًغةةػ االنٛةةاخ : تاعةةرخذاو   خطددٕطانحغذٚددذ يسددبراث  -أ

 ؼغةةة  اعةةرخذاو اعةةًاء انشةةٕاسع تؽٛةةس ٚةةرى يغةةاساخ خطةةٕط انُقةةم انؼةةاو ظغشافٛةةا ٔٔطةةو انًغةةاس 

انًٕظٕدج ػهةٗ انشةٕاسع انرةٙ ٚةرى يغةؽٓا  اعرخذاو اعًاء انًؼانىٔصاسج انثهذٚاخ تاإلةافح انٗ ذغًٛاخ 

يسدظ كدم خدظ ).( انًغرشةفٛاخ ٔانً عغةاخ انؽكٕيٛةح ٔانًةذساط ٔغٛشْةا ) ٔستطٓا تانشةاسع ظغشافٛةا

نغبٚت حغذٚذ انًسبر بٕاسدطت  ببالحضبٍْٛ ػهٗ األلم )ٔ بًب ٚضًٍ يسخٕٖ ػبنٙ يٍ انذلت( يزة ٔاعذة

حؼًددم ػهددٗ انخددظ سددٕاء كبَددج عبفهددت كبٛددزة أ عبفهددت يخٕسددطت أ سددٛبرة طددغٛزة  ػهددٗ االلددم  ٔاعددذة

 سزفٛس(.

 

 :فٙ عبل فٙ انًغبفظت  انٓٛئت يكخبيسظ انخظ ببنخؼبٌٔ يغ يذٚز  ٚخى*  

o ػذو ٔصٕد ٔاسطت ػبيهت ػهٗ انخظ 

o  انٕسدددباظ انخدددٙ حؼًدددم ػهدددٗ خطدددٕط غٛدددز خطٕطٓدددب االطدددهٛت )انخظدددبرٚظ

 ػبيهت ْذِ انخطٕط . َمم ػبوا٘ خذيت دٌٔ ٔسباظ انًؤلخت(

 

 :ايبكٍ انخغًٛم ٔانخُشٚم - ب

ٔ إةافح انٗ ٚرى ذؽًٛم ٔ ذُضٚم انشكاب ػهٗ طٕل انًغاس انخط  انرًٕٙاقو انٔ ذشًم  

 .ذؽذٚذ َقاط انثذاٚح ٔانُٓاٚح نهخطٕط

 : َمطت انبذاٚت َٔمطت انُٓبٚت  - خ

يغ االخز تؼٍٛ االػرثةاس ذظةُٛو َقةاط انثذاٚةح ٔ انُٓاٚةح تؽٛةس اٌ كاَةد يشكةض إَطةال  

( أيةا فةٙ ؼةال كاَةد َقةا  ٔٔطٕل ٚرى شًٕنٓا تطثقح يشاكةض االَطةال  ٔ انٕطةٕل)انًعًؼاخ

ػهةٗ أٌ ٚةةرى انثذاٚةح ٔ انُٓاٚةح يٕاقةةو فةٙ شةةٕاسع ٚةرى إةةةافرٓا ػهةٗ ايةةاكٍ انرؽًٛةم ٔ انرُضٚةةم 

 .ذظٕٚشْا ٔستطٓا ظغشافٛا

 حظٕٚز ٔسباظ انُمم انؼبو: - د

انؼايهح ػهٗ خطةٕط انُقةم انؼةاو  ٔعائط انُقم  انؼايهح ٔ غٛشٚرى فٙ ْزِ انًشؼهح ذظٕٚش ظًٛغ 

 انكثٛشج ٔانؽافالخ انًرٕعطح ٔعٛاساخ انشكٕب انظغٛشج )عشفٛظ(.ْٔٙ انؽافالخ 

 اػالِ. جٔاعطح ٔاؼذج ٔ انرظٕٚش نكم انٕعائط انًزكٕس تاعرخذاو: ذؽذٚذ انًغاس نهخط ٚرى حيالؼظ

 

 ٔ ٚشةةًم ذٕةةةٛػ طشٚقةةح انؼًةةم ٔ انرُفٛةةز ٔ انرةةذقٛق يادتةةاذقةةذٚى ػةةشع ذقةةذًٚٙ ػةةٍ إَعةةاص انؼًةةم  -2

نًغاساخ خطٕط انُقم تاإلةافح انٗ اػذاد خطٕط انُقم انؼةاو نهخةشٔض تقاػةذج تٛاَةاخ شةايهح نكافةح 

ٔذقةذٚى ػةشع خطٕط انُقم انؼاو تًغاساذٓا ٔيؼهٕياخ ػُٓا يٍ  اػذاد َٕٔع  انًشكثةاخ انؼايهةح ، 

(GIS.نكافح اضػًال  ٔانثٛاَاخ انٕطفٛح نٓا ؼغة يرطهثاخ طاؼة انؼًم ) 

 

ٔرنة  ػةٍ انرؼةأٌ يةذٚش يكرةة يأدتةا ٔ  قغةى   Oracle Data Baseذٕؼٛةذ اسقةاو انخطةٕط فةٙ  -3

 ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ فٙ انٓٛةح ٔاالعرشاس٘ )انرٕؼٛذ فقط تإششاف انٓٛةح ٔ يٕافقرٓا(

 انعغشافٛةح انًٕظةٕدج فةٙ  ثٛاَةاخانانًٕظةٕدج فةٙ قاػةذج  انثٛاَاخستط انخطٕط انًًغٕؼح يٛذاَٛا يغ  -4

 انٓٛةح.

  كافح اػًال انًشؼهح. ذقذٚى ذقشٚش انًشؼهح انصاَٛح شايال" ٔٚر ًٍ -5
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َاؼٛح يغاس انخط ٔشًٕنٛرٓا نعًٛغ خطٕط انُقم يشاظؼح ٔذذقٛق اػًال انًشؼهح يٍ قثم انٓٛةح يٍ  -6

انٗ انًؼهٕياخ انٕطفٛح  نٓا ، ٔدقح االػًال انًقذيةح ٔيةُػ يٕافقةح انٓٛةةح ػهةٗ ْةزِ  تاإلةافحانؼاو 

 انًقذيح.االػًال 

 

ذقذٚى خشائط ٔسقٛح ٔسقًٛح ذشًم ذًصٛم يغاساخ خطٕط انُقم انؼاو فةٙ يؽافظةح يادتةا يةغ يشاػةاج  -7

 (.   SCHEMATIC MAPSذذاخالخ انًغاساخ يٍ خالل اػذاد انخشائط انرٕةٛؽٛح )

 

 .ذُظٛى انُقم انثش٘ انًشؼهح تقثٕنٓا يٍ قثم ْٛةح ْزِآَاء اػًال  -8

 

 :اربذ يغبفظت اػًبل ت : يزعهت انًزعهت انزبنز

 ٔ ذشًم:  إستذ انًٛذاَٙ يؽافظح ًغػيشؼهح ان -1

: تاعةةرخذاو االنٛةةاخ انًقرشؼةةح نهًغةةػ انًٛةةذاَٙ يةةٍ :   خطددٕطانحغذٚددذ يسددبراث  - أ

االعرشاس٘ نرؽذٚذ يغاساخ خطةٕط انُقةم انؼةاو ظغشافٛةا ٔٔطةو انًغةاس تؽٛةس 

اعةرخذاو اعةًاء ٚرى  اعرخذاو اعًاء انشٕاسع ؼغة ٔصاسج انثهذٚاخ تاإلةافح انٗ 

انًؼةةانى انًٕظةةٕدج ػهةةٗ انشةةٕاسع انرةةٙ ٚةةرى يغةةؽٓا ٔستطٓةةا تانشةةاسع ظغشافٛةةا ) 

يسددظ كددم خددظ يددزة )انًغرشةةفٛاخ ٔانً عغةةاخ انؽكٕيٛةةح ٔانًةةذساط ٔغٛشْةةا( .

نغبٚددت ببالحضددبٍْٛ   ػهددٗ األلددم )ٔ بًددب ٚضددًٍ يسددخٕٖ ػددبنٙ يددٍ انذلددت(  ٔاعدذة

حؼًددم ػهددٗ انخددظ سددٕاء كبَددج عبفهددت  ػهددٗ االلددم حغذٚدذ انًسددبر بٕاسددطت ٔاعددذة

 كبٛزة أ عبفهت يخٕسطت أ سٛبرة طغٛزة سزفٛس(.

: 

 :ٚخى يسظ انخظ ببنخؼبٌٔ يغ يذٚز يكخب انٓٛئت فٙ انًغبفظت  فٙ عبل 

o ػذو ٔصٕد ٔاسطت ػبيهت ػهٗ انخظ 

o  انٕسدددباظ انخدددٙ حؼًدددم ػهدددٗ خطدددٕط غٛدددز خطٕطٓدددب االطدددهٛت )انخظدددبرٚظ

 ػبو ػبيهت ْذِ انخطٕط . انًؤلخت(ا٘ خذيت دٌٔ ٔسباظ َمم

 :ايبكٍ انخغًٛم ٔانخُشٚم - ب

ٔ ذشًم يٕاقو فٙ انشٕاسع ٚرى ذؽًٛم ٔ ذُضٚم انشكاب ػهٗ طٕل انًغاس انخط َٔقاط انثذاٚح  

ٔانُٓاٚح نهخطٕط  ٔ ذشًم يٕاقو فٙ انشٕاسع ٚرى ذؽًٛم ٔ ذُضٚم انشكةاب ػهةٗ طةٕل انًغةاس 

 انخط َٔقاط انثذاٚح ٔانُٓاٚح نهخطٕط اٌ كاَد يٕاقو.

 : َمطت انبذاٚت َٔمطت انُٓبٚت  - خ

تؼٍٛ االػرثاس ذظُٛو َقاط انثذاٚح ٔ انُٓاٚح تؽٛس اٌ كاَد يشكةض إَطةال  ٔٔطةٕل يغ االخز 

ٚرى شًٕنٓا تطثقةح يشاكةض االَطةال  ٔ انٕطةٕل)انًعًؼاخ( أيةا فةٙ ؼةال كاَةد َقةا  انثذاٚةح ٔ 

 انُٓاٚح يٕاقو فٙ شٕاسع ٚرى إةافرٓا ػهٗ اياكٍ انرؽًٛم ٔ انرُضٚم .

  حظٕٚز ٔسباظ انُمم انؼبو: - ز

ْزِ انًشؼهح ذظٕٚش ظًٛغ ٔعائط انُقم  انؼايهح ٔ غٛش انؼايهح ػهٗ خطةٕط انُقةم انؼةاو ٚرى فٙ 

 ْٔٙ انؽافالخ انكثٛشج ٔانؽافالخ انًرٕعطح ٔعٛاساخ انشكٕب انظغٛشج )عشفٛظ(.

 يالؼظح: ذؽذٚذ انًغاس نهخط ٚرى تاعرخذاو ٔاعطح ٔاؼذج ٔ انرظٕٚش نكم انٕعائط انًزكٕسج اػالِ.

 

 

 ٔ ٚشةًم ذٕةةٛػ طشٚقةح انؼًةم ٔ انرُفٛةز ٔ انرةذقٛق إستةذًٙ ػٍ إَعاص انؼًم ذقذٚى ػشع ذقذٚ -2

انةٗ اػةذاد خطةٕط انُقةم انؼةاو نهخةشٔض تقاػةذج تٛاَةاخ شةايهح  تاإلةةافحنًغاساخ خطٕط انُقم 
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نكافةةح خطةةٕط انُقةةم انؼةةاو تًغةةاساذٓا ٔيؼهٕيةةاخ ػُٓةةا يةةٍ  اػةةذاد َٔةةٕع  انًشكثةةاخ انؼايهةةح ، 

 ضػًال  ٔانثٛاَاخ انٕطفٛح نٓا ؼغة يرطهثاخ طاؼة انؼًم.( نكافح اGISٔذقذٚى ػشع )

  

انرؼشفح ، انًانكٍٛ نهًشكثاخ ، انًغاس انعغشافةٙ ، انًغةاس انٕطةفٙ ، ٔغٛشْةا يةٍ انًؼهٕيةاخ  -3

 ان شٔسٚح.

 

قغةى  ٔرنة  ػةٍ انرؼةأٌ يةذٚش يكرةة إستةذ ٔ  Oracle Data Baseذٕؼٛذ اسقاو انخطٕط فٙ  -4

 انٓٛةح ٔاالعرشاس٘ )انرٕؼٛذ فقط تإششاف انٓٛةح ٔ يٕافقرٓا(ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ فٙ 

 .Oracleستط انخطٕط انًًغٕؼح يٛذاَٛا يغ انًؼهٕياخ انًٕظٕدج فٙ قاػذج تٛاَاخ انٓٛةح  -5

  كافح اػًال انًشؼهح. ح شايال" ٔٚر ًٍانًشؼهح انصانص ذقذٚى ذقشٚش -6

َاؼٛح يغاس انخط ٔشةًٕنٛرٓا نعًٛةغ خطةٕط يشاظؼح ٔذذقٛق اػًال انًشؼهح يٍ قثم انٓٛةح يٍ  -7

انٗ انًؼهٕياخ انٕطفٛح  نٓا ، ٔدقح االػًةال انًقذيةح ٔيةُػ يٕافقةح انٓٛةةح  تاإلةافحانُقم انؼاو 

 انًقذيح.ػهٗ ْزِ االػًال 

 

ذقةةذٚى خةةشائط ٔسقٛةةح ٔسقًٛةةح ذشةةًم ذًصٛةةم يغةةاساخ خطةةٕط انُقةةم انؼةةاو فةةٙ يؽافظةةح إستةةذ يةةغ  -8

 SCHEMATICيةةةٍ خةةةالل اػةةةذاد انخةةةشائط انرٕةةةةٛؽٛح )يشاػةةةاج ذةةةذاخالخ انًغةةةاساخ 

MAPS  .) 

 

 .آَاء اػًال ْزِ انًشؼهح تقثٕنٓا يٍ قثم ْٛةح ذُظٛى انُقم انثش٘ -9

 

 

 

 :ٔحمذٚى حمزٚز شبيم ٚخضًٍ انشرلبء:  يغبفظت اػًبل : يزعهت  انًزعهت انزابؼت

 انضسقاء ٔ ذشًم:  انًٛذاَٙ يؽافظح ًغػيشؼهح ان -1

تاعةرخذاو االنٛةاخ انًقرشؼةح نهًغةػ انًٛةذاَٙ يةٍ االعرشةاس٘ نرؽذٚةذ   خطدٕطانحغذٚذ يسبراث  .أ

يغاساخ خطٕط انُقم انؼاو ظغشافٛا ٔٔطو انًغاس تؽٛس ٚرى  اعرخذاو اعًاء انشٕاسع ؼغة 

ٔصاسج انثهذٚاخ تاإلةافح انٗ اعرخذاو اعًاء انًؼانى انًٕظٕدج ػهةٗ انشةٕاسع انرةٙ ٚةرى يغةؽٓا 

يسظ كم )ًغرشفٛاخ ٔانً عغاخ انؽكٕيٛح ٔانًذساط ٔغٛشْا( .ٔستطٓا تانشاسع ظغشافٛا ) ان

نغبٚدت حغذٚدذ  ببالحضدبٍْٛ  ػهٗ األلم )ٔ بًب ٚضًٍ يسخٕٖ ػدبنٙ يدٍ انذلدت(  خظ يزة ٔاعذة

حؼًم ػهٗ انخظ سٕاء كبَج عبفهت كبٛزة أ عبفهت يخٕسطت  ػهٗ االلم انًسبر بٕاسطت ٔاعذة

 أ سٛبرة طغٛزة سزفٛس(.

 

  ببنخؼبٌٔ يغ يذٚز يكخب انٓٛئت فٙ انًغبفظت  فٙ عبل:ٚخى يسظ انخظ 

o ػذو ٔصٕد ٔاسطت ػبيهت ػهٗ انخظ 

o  انٕسدددباظ انخدددٙ حؼًدددم ػهدددٗ خطدددٕط غٛدددز خطٕطٓدددب االطدددهٛت )انخظدددبرٚظ

 انًؤلخت(ا٘ خذيت دٌٔ ٔسباظ َمم ػبو ػبيهت ْذِ انخطٕط .

 :ايبكٍ انخغًٛم ٔانخُشٚم - ب
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ٔ ذشًم يٕاقو فٙ انشٕاسع ٚرى ذؽًٛم ٔ ذُضٚم انشكاب ػهٗ طٕل انًغاس انخط َٔقاط انثذاٚح  

ٔانُٓاٚح نهخطٕط  ٔ ذشًم يٕاقو فٙ انشٕاسع ٚرى ذؽًٛم ٔ ذُضٚم انشكةاب ػهةٗ طةٕل انًغةاس 

 انخط َٔقاط انثذاٚح ٔانُٓاٚح نهخطٕط اٌ كاَد يٕاقو.

 : َمطت انبذاٚت َٔمطت انُٓبٚت .  - خ

ٔٔطةٕل  اَطةال تؼٍٛ االػرثاس ذظُٛو َقاط انثذاٚح ٔ انُٓاٚح تؽٛس اٌ كاَد يشكةض يغ االخز 

ٚرى شًٕنٓا تطثقةح يشاكةض االَطةال  ٔ انٕطةٕل)انًعًؼاخ( أيةا فةٙ ؼةال كاَةد َقةا  انثذاٚةح ٔ 

 انُٓاٚح يٕاقو فٙ شٕاسع ٚرى إةافرٓا ػهٗ اياكٍ انرؽًٛم ٔ انرُضٚم .

 

 حظٕٚز ٔسباظ انُمم انؼبو: - د

ْزِ انًشؼهح ذظٕٚش ظًٛغ ٔعائط انُقم  انؼايهح ٔ غٛش انؼايهح ػهٗ خطٕط انُقم انؼةاو ٚرى فٙ  

 ْٔٙ انؽافالخ انكثٛشج ٔانؽافالخ انًرٕعطح ٔعٛاساخ انشكٕب انظغٛشج )عشفٛظ(.

 يالؼظح: ذؽذٚذ انًغاس نهخط ٚرى تاعرخذاو ٔاعطح ٔاؼذج ٔ انرظٕٚش نكم انٕعائط انًزكٕسج اػالِ.

 

 ٔ ٚشةًم ذٕةةٛػ طشٚقةح انؼًةم ٔ انرُفٛةز ٔ انرةذقٛق انضسقةاءذقذٚى ػشع ذقذًٚٙ ػٍ إَعةاص انؼًةم  -2

نًغاساخ خطٕط انُقم تاإلةافح انٗ اػذاد خطٕط انُقم انؼةاو نهخةشٔض تقاػةذج تٛاَةاخ شةايهح نكافةح 

ػةشع ٔذقةذٚى خطٕط انُقم انؼاو تًغاساذٓا ٔيؼهٕياخ ػُٓا يٍ  اػذاد َٕٔع  انًشكثةاخ انؼايهةح ، 

(GIS.نكافح اضػًال  ٔانثٛاَاخ انٕطفٛح نٓا ؼغة يرطهثاخ طاؼة انؼًم ) 

 

قغةى  ٔرنة  ػةٍ انرؼةأٌ يةذٚش يكرةة انضسقةاء ٔ  Oracle Data Baseذٕؼٛذ اسقاو انخطةٕط فةٙ  -3

 ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ فٙ انٓٛةح ٔاالعرشاس٘ )انرٕؼٛذ فقط تإششاف انٓٛةح ٔ يٕافقرٓا(

 .Oracleستط انخطٕط انًًغٕؼح يٛذاَٛا يغ انًؼهٕياخ انًٕظٕدج فٙ قاػذج تٛاَاخ انٓٛةح  -4

 

  كافح اػًال انًشؼهح. شايال" ٔٚر ًٍ ذقذٚى ذقشٚش انًشؼهح انشاتؼح -5

 

َاؼٛح يغاس انخط ٔشًٕنٛرٓا نعًٛغ خطٕط انُقم يشاظؼح ٔذذقٛق اػًال انًشؼهح يٍ قثم انٓٛةح يٍ  -6

انٗ انًؼهٕياخ انٕطفٛح  نٓا ، ٔدقح االػًال انًقذيةح ٔيةُػ يٕافقةح انٓٛةةح ػهةٗ ْةزِ  تاإلةافحانؼاو 

 انًقذيح.االػًال 

ذقةةذٚى خةةشائط ٔسقٛةةح ٔسقًٛةةح ذشةةًم ذًصٛةةم يغةةاساخ خطةةٕط انُقةةم انؼةةاو فةةٙ يؽافظةةح انضسقةةاء يةةغ  -7

 (.   SCHEMATIC MAPSيشاػاج ذذاخالخ انًغاساخ يٍ خالل اػذاد انخشائط انرٕةٛؽٛح )

 .اء اػًال ْزِ انًشؼهح تقثٕنٓا يٍ قثم ْٛةح ذُظٛى انُقم انثش٘آَ -8

 

 انًزعهت انخبيست : يزعهت انخذرٚب ٔ انخأْٛم نكٕادر ٔسارة انُمم ٔ ْٛئت انُمم انبز٘

اشخاص ٚرى ذضٔٚةذ اعةًائٓى الؼقةا يةٍ قثةم طةاؼة انؼًةم ٔ  11ٚرٕظة ػهٗ االعرشاس٘ ذذسٚة 

 ذٕفٛش يا ٚأذٙ :

دنٛةةم اعةةرخذاو ذسٚثٛةةح ٔ يهخظةا ػةةٍ كافةةح االػًةال انرةةٙ قةاو تٓةةا ٔذقةذٚى ذعٓٛةض ٔ اػةةذاد يةادج ذ .1

 . قٕاػذ انثٛاَاخ

ذعٓٛض نٕاصو انرذسٚة يةٍ َاؼٛةح انثشيعٛةاخ ٔ انةشخض انالصيةح ٔ اظٓةضج انؽاعةٕب ٔ اظٓةضج  .2

 انؼشع ٔ يكاٌ انرذسٚة

 يذستٍٛ يرخظظٍٛ . .3
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 ٚشرًم يٕاةٛغ انرذسٚة ػهٗ يا ٚهٙ :

 يُٓعٛح انؼًم  -1

 ٛح تُاء قاػذج انثٛاَاخ انعغشافٛح فكٛ -2

 طش  انًغػ انًغرخذيح  -3

 ٓٓا االعرشاس٘كم ٔ انؼٕائق ٔ انظؼٕتاخ انرٙ ٔاظانًشا -4

  انثٛاَاخكٛفٛح ذطٕٚش ٔ ذؽذٚس انًؼهٕياخ ػهٗ قاػذج  -5

 ايصهح ػهٗ طش  اعرخذاو ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ قاػذج انثٛاَاخ -6

 يقرشؼاخ ٔ ذٕطٛاخ االعرشاس٘  -7

نهرذسٚة  االعرشاس٘تعٓاص  ٔإنؽاقٓىًم اَرذاب ػذد يُاعة يٍ يغرخذيّٛ ٚؽق نظاؼة انؼ -8

ٔفق تشَايط ٚرفق ػهّٛ تٍٛ انطشفٍٛ ٔٚقٕو طاؼة انؼًم تذفغ سٔاذثٓى  انذساعاخ أػًالػهٗ 

 .ىٔيغرؽقاذٓ

 انًشؼهح تقثٕنٓا يٍ قثم انٓٛةح. ِآَاء اػًال نٓز -9

 ٚرى ذضٔٚذْى تٓى : اشخاص نؼششػهٗ االعرشاس٘ ػقذ دٔساخ انرانٛح  -11

a. GIS Level 1+2 

b. GIS Data Base  

c. Spatial Analyst  

d. Network Aalyst  

 

  انًطهٕبت :انخبزاث 

طةاؼة انؼًةم  ػهٗ انًرقذو نهؼطاء اٌ ٚقةذو كةادس انؼًةم انكةافٙ نهفٛةاو تاالػًةال انًطهٕتةح ٔ ذضٔٚةذ

 ػٍ عٛش انؼًم .اعثٕػٙ ترقشٚش 

 يذٚز انًشزٔع : 

أ   ٔانعٕٛيةاذكظ تانُٓذعةح انًذَٛةح أ ُْذعةح انًغةاؼح ػهٗ االقم انثكانٕسٚظ اٌ ٚكٌٕ ؼاطم ػهٗ دسظح

 .َظى انًؼهٕياخ انعغشافٛحفٙ عُٕاخ  11شافٛح تخثشج ال ذقم ػٍ َظى انًؼهٕياخ انعغ

 

 :GIS  مبرمج 
ُْذعح انؽاعٕب أ ػهى انؽاعةٕب أ اٌ ٚكٌٕ ٚؽًم شٓادج انثكانٕسٚظ ػهٗ االقم فٙ انرخظظاخ انرانٛح :

 عُٕاخ فٙ انثشيعح ٔ عُح فٙ َظًح انًؼهٕياخ انعغشافٛح. 3ُْذعح انثشيعٛاخ تخثشج 

 

 (  GIS , SDE administratorمدٌر  واعد بٌانات  )
ُْذعح انؽاعٕب أ ػهى انؽاعةٕب أ اٌ ٚكٌٕ ٚؽًم شٓادج انثكانٕسٚظ ػهٗ االقم فٙ انرخظظاخ انرانٛح :

 قٕاػذ انثٛاَاخ انعغشافٛح.عُٕاخ  3ُْذعح انثشيعٛاخ تخثشج ال ذقم ػٍ 

 

 

 :GISيسبط يخخظض 

اٌ ٚكٌٕ ٚؽًم شٓادج انثكانٕسٚظ ػهٗ االقةم فةٙ انرخظظةاخ انرانٛةح :ُْذعةح انًغةاؼح أ َظةى انًؼهٕيةاخ 

فٙ يعال انًغةػ انًٛةذاَٙ  ( عُٕاخ3ذقم ػٍ ) ٔتخثشج ال انعغشافٛح أ انعٕٛنٕظٛا أ ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ

 .(GPSتاعرخذاو )
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  انًخزصبث 

 بؼذ االَخٓبء يٍ كبفت االػًبل انًطهٕبت ٔانًبُٛت فٙ يزاعم انؼًم ٚطهب يٍ انًسخشبر حشٔٚذ انٓٛئت 

 حمزٚز َٓباٙ شبيال" كبفت اػًبل انؼطبء بخًست َسخ ٔرلٛت َٔسخت انكخزَٔٛت ػهٗ لزص يذيش. -1

ٔدلٛمدت ٔيٕعدذة نكدم يدٍ انًؼهٕيدبث يغذردت ٔشدبيهت ( Geodatabaseلبػذة بٛبَبث صغزافٛدت ) -2

بُدبء  ػهدٗ َظدبو بدزلى خدظ يٕعدذ ، oracle & GISانضغزافٛت ٔانٕطفٛت بغٛذ ٚخى ربظ لبػذحٙ 

صدذٔل ٔبُدبء ػهدٗ حزلٛى ٚخى اسخخذاو انزيٕسٔ االرلبو فّٛ ٔ ٚخى اػخًدبدِ يدٍ لبدم طدبعب انؼًدم  

 الد َسخ انكخزَٔٛت.ٔٚخى حمذٚى انًؼهٕيبث ػهٗ ر انطبمبث انضغزافٛت انًٕضغت ادَبِ

 

 

بٛبَدبث انلبػدذة فدٙ خغدذٚزبث انالسيدت ٔانغبطدهت اننؼًدم  بُبء حطبٛدك بدُظى انًؼهٕيدبث انضغزافٛدت  -3

 ٔانخغهٛم ٔاسخخزاس انخمبرٚز يٍ ضًُٓب ػهٗ سبٛم انًزبل ال انغظز :العمب" ضغزافٛتان

 اسًبء انخطٕط انًبرة بًٕلف. -

 ٔانٕطٕل.اسًبء انخطٕط انًُطهمت يٍ يزكش االَطالق -

 اسًبء ٔاػذاد ٔسباظ انُمم انًبرة بشبرع يؼٍٛ.-

 اٚضبد اسًبء انخطٕط انخٙ ٚخى اسخخذايٓب نهٕطٕل انٗ يُطمت أ يٕلف يؼٍٛ. -

 ٔغٛزْب يٍ ادٔاث انخغهٛم......-

ذقذٚى خشائط ٔسقٛح ٔسقًٛح ذشًم ذًصٛم يغاساخ خطةٕط انُقةم انؼةاو فةٙ نكةم يؽافظةح يةغ يشاػةاج  -4

ٔٚعةة  (SCHEMATIC MAPSيةٍ خةالل اػةذاد انخةشائط انرٕةةٛؽٛح ) ذةذاخالخ انًغةاساخ

 .قثٕنٓا ٔاػرًادْا يٍ قثم طاؼة انؼًم

ذقةةذٚى ذقشٚةةش يٕظةةٕداخ  انٓٛةةةح ٔ انةةز٘ ٚر ةةًٍ شةةشغ يفظةةم نؽرٛاظةةاخ ْٛةةةح انُقةةم انثةةش٘ تكافةةح  -5

 يذٚشٚاذٓا نرًكٍ يٍ ستطٓا ظًٛؼٓا تانًؼهٕياخ انعٕٛيكاَٛح .

     

 

اعةةةةةةةةةةةةةةةةى  انشقى

 انطثقح

 انٕطو انطثقحَٕع 

خطةةةةةةةةٕط  1

 انُقم انؼاو 

Line  

 

ٔذشةرًم َقطةح خطٕط انُقم انؼاو شثكح يغاساخ ذًصٛم 

انثذاٚح َٔقطح انُٓاٚح ٔيغاس انخط رْاتا" ٔاٚاتةا" ػهةٗ 

شةةكم شةةثكح ًٚصةةم انًغةةاس يةةٍ َقطةةح انثذاٚةةح انةةٗ َقطةةح 

 انُٓاٚح

ذًصٛةةةم يةةةذاخم ٔ يخةةةاسض انًعًؼةةةاخ ٔ ستطٓةةةا تخةةةط   Point انًعًؼاخ  2

ٔيغةةاسب ٔؼةةةذٔد يشاكةةض االَطةةال  ٔطةةةٕس انثةةاص 

 انًعًغ.
polygon 

image 

َقةةةةةةةةةةةةةةاط  3

انرؽًٛم ٔ 

 انرُضٚم 

Point  ٔ ذًصٛةةم ظًٛةةغ انُقةةاط انرةةٙ ٚرٕقةةو انًشكثةةح نهرؽًٛةةم

 .انرُضٚم 
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 :انبٛبَبث انٕطفٛت انخبطت بكم طبمت 

 

 .(Bus_Routsانُقم انؼاو )اعى انطثقح : خطٕط  .1

 يالؼظاخ    انٕطو اعى انؽقم

اعةةةةةةى انخةةةةةةط تانهغةةةةةةح 

 انؼشتٛح 

   اعى انخط كًا ْٕ يؼشف يٍ انٓٛةح 

اعةةةةةةى انخةةةةةةط تانهغةةةةةةح 

 االَعهٛضٚح 

  اعى انخط كًا ْٕ يؼشف يٍ انٓٛةح

تؼةذ ذؼذٚهةّ ٔ ذٕؼٛةذِ يٍ قاػةذج تٛاَةاخ انٓٛةةح  سقى انخط 

 يذٚش انًكرة.يٍ قثم انًغرشاس تانرؼأٌ يغ 

 

انًُطهق اعى انًؽافظح 

 تانهغح انؼشتٛح يُٓا 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ  

انًُطهق اعى انًؽافظح 

 تانهغح االَعهٛضٚح يُٓا 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُطهةةق  اعةةى انًُطقةةح

 تانهغح انؼشتٛح  يُٓا

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُطهةةق  اعةةى انًُطقةةح

 تانهغح انؼشتٛح يُٓا

  كًا ْٕ يؼرًذاالعى 

 انًُطهةةةق اعةةةى انهةةةٕاء

 تانهغح انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُطهةةةق اعةةةى انهةةةٕاء 

 تانهغح االَعهٛضٚح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعةةةةةى انقشٚةةةةةح تانهغةةةةةح 

 انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُطهةةةق اعةةةى انقشٚةةةح 

 تانهغح االَعهٛضٚح يُٓا 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

  اعى انًعًغ أ انًٕقو   َقطح انثذاٚح 

َقطح انُٓاٚح اخش َقطح 

 ذؽًٛم ٔ ذُضٚم 

  اعى يٕقو أ ا٘ اعى يرؼاسف ػهّٛ 

 اعةةى انشةةٕاسع انرةةٙ ًٚةةش تٓةةا انخةةط تانرشذٛةةة انٕطفٙانًغاس 

  انعغشافٙ

انًشاػةةةاج فةةةٙ ؼةةةال ذؼةةةزس 

انٕطةةو تاعةةًاء انشةةٕاسع 

 اعرخذاو اعًاء انًؼانى

انًُرٓةٙ اعى انًؽافظح 

 تانهغح انؼشتٛح فٛٓا  

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ  

انًُرٓةٙ اعى انًؽافظح 

 تانهغح االَعهٛضٚح  فٛٓا

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُطهةةق  اعةةى انًُطقةةح

 تانهغح انؼشتٛح  يُٓا

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُرٓةةٙ  اعةةى انًُطقةةح

 تانهغح انؼشتٛح فٛٓا

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ
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انًُرٓةةةةٙ  اعةةةةى انهةةةةٕاء

 غح انؼشتٛح تانه فٛٓا

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُرٓةةةةٙ اعةةةةى انهةةةةٕاء 

 .تانهغح االَعهٛضٚحفٛٓا 

  

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُرٓةةةةٙ  اعةةةى انقشٚةةةح

 تانهغح انؼشتٛح  فٛٓا

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

انًُطهةةةق اعةةةى انقشٚةةةح 

 تانهغح االَعهٛضٚح يُٓا 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

  انرؼشفح انًؼرًذج يٍ انٓٛةح  انرؼشفح 

يةةغ تٛةةاٌ ؼةةال انًشكثةةح اٌ  يٍ قاػذج تٛاَاخ انٓٛةح  سقى انؽافهح  

كاَةةةةةد ػايهةةةةةح أ يُرٓةةةةةٙ 

 ذشخٛظٓا.

ؼافهةةةح ,يةةةٍ انًغةةةػ انًٛةةةذاَٙ )ؼافهةةةح كثٛةةةشج  َٕع انؽافهح 

 خ سكٕب طغٛشج عشفٛظ(اعٛاس,يرٕعطح 

 

  يٍ انًغػ انًٛذاَٙ  طٕس نهؽافهح 

  انخط كىطٕل  طٕل انخط

  اعى ٔسقى ٔػذد َقاط انرؽًٛم َقاط انرؽًٛم ٔانرُضٚم

 

 

 ( Terminalsاعى انطثقح : انًعًؼاخ )-2

 

 انٕطو اعى انؽقم
 

 يالؼظاخ

اعةةى انًعًةةغ تانهغةةح 

 انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ 

اعةةى انًعًةةغ تانهغةةح 

 االَعهٛضٚح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعى انًؽافظح تانهغةح 

 انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعى انًؽافظح تانهغةح 

 االَعهٛضٚح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعةةى انًُطقةةح تانهغةةح 

 انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعةةةةى انهةةةةٕاء تانهغةةةةح 

 انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعةةةةى انهةةةةٕاء تانهغةةةةح 

 االَعهٛضٚح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعةةةى انقشٚةةةح تانهغةةةح 

 انؼشتٛح 

  كًا ْٕ يؼرًذاالعى 
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اعةةةى انقشٚةةةح تانهغةةةح 

 االَعهٛضٚح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

اعةةى انًُطقةةح تانهغةةح 

 االَعهٛضٚح

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

   طٕس يٍ انًعًغ

   يذخم انًعًغ

   يخاسض انًعًغ

ػهةةةةةةةةةةةٗ شةةةةةةةةةةةكم   ؼذٔد انًعًغ

POLYGON 

   ػذد انًٕاقو

   ػذد انًغاسب

اعةةةةةةةًاء انخطةةةةةةةٕط 

 انًُطهقح 

  

انخطةةةةةةةةةٕط ػةةةةةةةةةذد 

 انًُطهقح

  

 (Bus Stopsاعى انطثقح : يٕاقو انرُضٚم ٔ انرؽًٛم ) .2

 يالؼظاخ انٕطو  اعى انؽقم 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ اعى انًؽافظح تانهغح انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ اعى انًؽافظح تانهغح االَعهٛضٚح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ اعى انًُطقح تانهغح انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ انًُطقح تانهغح االَعهٛضٚحاعى 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ اعى انهٕاء تانهغح انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ اعى انهٕاء تانهغح االَعهٛضٚح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ اعى انقشٚح تانهغح انؼشتٛح 

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ اعى انقشٚح تانهغح االَعهٛضٚح 

/ انًؼهةةةةةى تانهغةةةةةح اعةةةةةى انشةةةةةاسع 

 االَعهٛضٚح

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

تانهغةةةةةح  / انًؼهةةةةةى  اعةةةةةى انشةةةةةاسع

 انؼشتٛح

  االعى كًا ْٕ يؼرًذ

   ػذد انشكاب ػُذ انرؽًٛم 

   ػذد انشكاب ػُذ انُضٔل 

X Coordinate    

Y Coordinate   

   اعًاء انخط انًاس 

   اسقاو انخطٕط

   ػذد انخطٕط انًاسج

  اعًاء انؽقٕل ٚعة اٌ ذكٌٕ ظًٛؼٓا تانهغح انؼشتٛح ٔ انهغح االَعهٛضٚح .ظًٛغ 

  ٚطهةة يةٍ انًغرشةاس ظًةغ انثٛاَةاخ تُظةاو االؼةذاشٛاخWGS84   ذغةهًٛٓا تُظةاو ٔPalestine 

Grid . 
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 : بطبمت خطٕط انُمم انؼبوشزٔط انخبطت ان

 خالل أٚاو انؼًم. ًغػٚعة اٌ ٚكٌٕ ان .1

 .  تإششاف يًصهٍٛ انٓٛةح تاعرخذاو ٔاعطح ٔاؼذج فقط رْاتا ٔ إٚاتا ٚعة اٌ ٚكٌٕ يغػ انًغاس .2
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 (3رقم ) العقدممحق 
  األداءنموذج كفالة حسن 

 
 السٌد مدٌر عام هٌعة تنظٌم النقل البري , باإلضافة لوظٌفته . 

 
 ……………………......مصرفنا...................................................يسرنا إعالمكم بأن 

 
 ...............................................…………………....... االستشاريقد كفل بكفالة مالية ، 

 
 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 

 ........................................................................…………………........عمق المت
 . أردنيدينار …………………………………………………..  (.....……………..) بمبمغ : 

 
صة لمتصميم ووفقا لشروط العقد الخا فنيةبتقديم الخدمات ال االستشاريلضمان التزام  األداءوذلك مقابل كفالة حسن 

 . أعالهبالعطاء 
 

ننا أي شرط آخر، وبغض النظر عن  أوتحفظ  أو إنذارطمب من قبمكم بال  أولندفع لكم المبمغ المذكور لدى  أننتعيد  وا 
 . االستشاريأي معارضة من جانب 

 
  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارىاوتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 

 ...............……………………من عام ...………........  شير ...............…….. بتاريخ 
 

 ما لم يتم تمديدىا أو تجديدىا بناء عمى طمب صاحب العمل .
 

 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................
 المفوض بالتوقيــع : ...........................

 ر وشيادة : ...........................بحضــو 
 التـــــــاريخ : ...........................
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 ( 4رقم )  العقد ممحق
 الخدمات الفنيةخالصة بدالت أتعاب إعداد  -أ

 اإلجمالي المبمغ الوحدة الوصؼ الرقـ
 دينار فمس

 : بالمقطوع 
لمضريبة العامة عمى شامً   ألعماؿ المطموبةا أتعاببدالت 

 المبيعات

   مقطوع

 71111  مقطوع  مبمغ احتياطي يصرؼ بموافقة صاحب العمؿ 

    شامً  ضريبة المبيعات  اإلجماليةقيمة العطاء  
 المجموع رقمًا )                                  ( دينار 

 ........................................................................................... دينارالمجموع كتابة 
 .............................................................................................. :اسم االستشاري  

 
 .............................................................................................:  المفوض بالتوقيع

 ......................................................................................................: الوظيفة 
 ..........................................: فاكس  ................................................: تمفون 

 البريد االلكتروني :  .....................................    ص . ب : .................................
 ختم و توقيع المكتب 

 
 المبالغ االحتياطية:

  .حسب طمب صاحب العمؿ وموافقتو المسبقةو لقاء أعماؿ إضافية  .1

 .تغطية بدالت أتعاب المجاف الفنية لصاحب العمؿ .6

 .بأعماؿ ومخرجات المشروع أصحاب الع قة ورش العمؿ لتوعية .3
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 (5ق العقد رقم)ممح

 خرىألاقرار متعمق بالدفعات إ 
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيقأ

………………………………………………………………………………………….………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تنااضاءإم نر نحن الموقعيقن

…………………………………………………………………………………………….……… 
م ىذه أحكا( وعماًل ب0)ع  فنيةلا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-66) مقر ة داما قد اطمعنا عمى ما ورد تحت الننأ
أو ء الكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيور ل نقوصاأل حسب موقعمنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلا

ًا يط فق" ونر نخريآلالى " إ دفعيا عمى قافتال ا أو ايعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةغيرىا المباشرة وغير المباشر 
ن مر شابر مأو غير شمبال شكبفع دست كانتأو  فعياتم د ءً او س يادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصاًل ليذه  اً فوص
 كليم، وذيمثممأو أي من موظفييم أو وكالئيم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنيمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أوا منبق
حالة عمى أو اإل ايسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عممية د أوبتنفيذ ىذا العق ةصاالخض و ر عيم الدقتى لإدعوة لعمق باتا يميف
 .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستاال
ثال ملا ليبعمى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول عمى الفور عيًا إونتعيد بأن نقدم تصريحًا خط كما

 اميق ىمق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيي لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل مفصاًل لسبب ىذه الدفعاتوصفًا 
بأحكام  انمل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إلييا ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر 
 تنفيذ كل ما ورد في ىذه المادة.ب زممتنو  يا( من 0/س/66دة ) املا
 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يو نوقعمعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
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 و بدفع أي عموالت أو أتعاب مفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبامق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى مع
مـن ال وكـل رار المقـدم منـو ، قـإلفـي ا كلـذ يذكر أن ويمع( س-66دة )امالب ةددحملاور مألمن ا أو أي

 ض.ر لععن ا صلفمن قمغمظرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعم و ،رضع فضير س رذا اإلقراى دميق
 
 

 ( 6)العقد رقم ق حمم
 دفعات الممنوعةلبا قرار متعمقإ

 

 
 ………………………………………………………………ناهدأع إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
 ةداملا هىذ أحكامب الً معو  ،(0)ع فنيةف( من الشروط العامة لعقد الخدمات ال/66ة )دامت الحد تر و ا عمى م ناا قد اطمعننأ

ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيو قرار موقعًا من قبمنا حسب األصول ، نقر إنرفق 
مادية  ولم نقم بإعطاء  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ىا ير ء أو غاب وكالأتعأو 

ا ذنظر عما إالض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذهىثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل ىم عفدل اتدوعود أو تعي
ظفييم أو وكالئيم مو ن أي م وأ مينع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبمنتم مقد ك لذن كا

تصرف ي نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا ليلى الفريق األول، ويشمل ذلك عمى سبأو ممثمييم إ
 دةاو مز الة/صناقملا ةيعممد أو عقلا اىذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعمق بالا يمف ، وذلكال  بصفة  رسمية  أم

 .الً عستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فالا عمى ةلاحإلا وأ يافسن
 
أكان اًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل ىذفد يم أينقوم بتقد بأن الونتعيد  امك
يتعمق  أو ممثمييم إلى أي "موظف" فيمام ئيوكال  ويم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبمنا من كلذ

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أبتعديل ىذا العقد أو تجديده 
 

 /        / يرًا فــــي           ر تح عنوق يووعم
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا
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تعاب أو أي أ أوالت و مأي عع فبد موياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قمتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىمع * 
 رإلقراا ادم ىذقي وكل من ال ، نوم ملمقدا رار اإلق يفف( عميو أن يذكر ذلك /66المادة )بمن األمور المحددة 

 ض.العر عن ل صفمنق غممر في ظرف راقاإلي وضع تشار يرفض عرضو ، وعمى االسس
 

 

 

 

 

 

 ( 7ممحق رقم )

 

 
 ……………………قد تعاقدت مع شركة / مكتب:  أنني...............................   أنا أشيد

 

 .…………………………………………………بوظيفةالعمل لدييم  عمى   …………………………
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 ( 8ممحق رقم )
 

حـال جـرى إحالـة العطـاء عمـى األعمـال المطموبـة فـي  لتنفيـذ...................................... ولكامل المـدة المحـددة أو الالزمـة  مشروع في

 .المكتب

 

      خٕلٛغان                                           تببنخٕلٛغ يٍ انشزك انًفٕع حٕلٛغ
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 كشف الخطوط في المحافظات:

 اربد ومادبا والزرقاء 
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    0جدول رقم ) 
 عميو كما ىو مبين أدناه : بيذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة ينالمشارك االستشاريينيطمب من جميع 

 
تاريخ 
إنجاز 
العمل 
 المتوقع

 
مدة 

العطاء 
 األصمية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

نسبة اإلنجاز 
 لتاريخو

 

نسبة حجم االلتزام 
 بالدينارالحالي 

 
 

 رقم وأسم العطاء
 
 الرقم

        
        

        

        

        

        

        

        

        

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتياأشيد أن المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                           كل من ال يعبئ ىذا النموذج سيكون العرض المقدم منو معرضًا لمرفض      -
  .أخرىفحات إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

 المفوض بالتوقيع : أسم                                
 التوقيــــع والخاتم :                                                      


